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Foron centos de miles 
durante xeneracións, 
uns forzados pala 
miséria económica 
outros pala violéncia da 
guerra. Os cartas que 
enviaron deron vida e 
esperanza a unha 
sociedade sometida ao 
subdesenvolvimento. 
Agora os paises que os 
acolleron están en crise 
e os governos páganlles 
co esquecimento ou coa 
cicateria e non os 
considera cidadáns á 
hora de perceber 
pensións. 

Máis de 25.000 
galegas maiores 
de 65 anos 
subsisten en 
América con 
menos de 
12.000 pesetas 
mensuais 

MANUELFERROL 

PERIÓDICO GA.LEGO SEM~NAL 

Zdrarko Tomas: 
1Lamento o 
papel do Estado 
españolen 
Croácia' 
O Vice-presidente de Croácia, 
Zdravko Tomac visitou Cataluña á 
procura de axuda económica e 
política para reconstruir o país. 
Tamén aproveitou a viaxe para 
denunciar "a crueldade da guerra 
con Sérbia" e mostrar a sua espe
ranza "no acordo de paz das Na
cións Unidas, cuxos obxectivos 
son acabar co conflito e asegurar 
que a xente poda voltar ás suas 
casas". Nesta entrevista, concedi
da a A Nosa Terra en Barcelona, 
Zdravko Tomac analisa cuestións 
relacionadas coa guerra e "o ca
miño para recuperar a paz e a na
sa total independéncia". • 

(Páxinas 10-11} 

CCOO de Galiza 
cerra as suas 
divisións cun 
congreso de 
consenso 
Case ninguén esperaba surpresa 
do V Congreso das CCOO de 
Galiza e non as houbo. Foi o 
congreso do consenso. O secre
tário xeral, Xesus Diaz, foi reelei
to por ampla maioria, case que 
por aclamación -un 90,25 por 
cento dos votos-, e o informe da 
executiva sainte contou co apoio 
dun 85,6 por cento dos asisten
tes. Certamente estes resultados 
non foron nada difíceis de conse
guir para Díaz, que durante o 
proceso congresual sé tiña que 
ser un pouco cpndescendente á 
hora de pactar cargos na executi
va, e non dubidou en facelo. • 

(Páxina 7) 

Empregadas 
de fogar, 
mulleres para 
todo e sen 
contrato 
Cando se di "eu traballo no ser
vizo" ou "sirvo nas casas" entén
dese que se retire ao servizo da 
limpeza, asi como é habitual es
coitar aquilo de "deixei os nenas 
coa serventa" ou frases seme
llantes. Case todos os traballos 
teñen un nome específico para 
designar a sua función : contá
bel, electricista, carpinteiro , etc. 
As "empregadas do fogar'', como 
tamén se denominan, son mulle
res para todo. O conceito de 
servizo pode incluir a limpeza da 
casa, a cociña, a compra, o coi
dado dos nenas , dos enfermos 
ou dos vellos.• 

(Páxinas 8-9) 
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Son un colectivo de 
máis de 25.000 
galegos en paises 
latinoamericanos 
cunha difícil 
situación 
económica. As leis 
centrais deixáronos 
a pé feito fóra dos 
direitos a perceber 
pensións. A Xunta 
dá unha axuda 
anual, a un dez por 
cento deles, 
de apenas tres mil 
pesetas mensuais, 
·mentres o Governo 
central racanea 
6.000 millóns anuais 
que nunca pagarian 
dabondo o seu 
esforzo" doutrora. Grácias a estar organizados, os emigrantes lograron salvar difíceis situacións. Na foto encontro festivo en B~nos Aires. 

, As axudas da Xunta só atenden a 2.500 persoas.cada ano 
con 3·.ooo pesetas mensuais 

Seis mil millóns seria o custe anual 
. para atender con dignidade as 
caréncias dos emigrantes en América 

"Alá non ternos quen nos axude 
apesar da boa vontade dalguns 
funcionários consulares. Con 
14.000 pesetas por mes apenas 
podemos facer unha comida ao 
dia". Con esa crudeza expón Eu
sébio Polo o problema que afec
ta a milleiros de emigrantes (ga
legas oito de cada dez), que 
maioritariamente na Arxentina, 
pero en semellante situación no 
resto de Latinoamérica, debáten
s epo la supervivéncia mes tras 
mes. A sua reclamación é acce
der aos benefícios sociais aos 
que a sua nacionalidade consti
tucionalmente lles dá direito: re
cebar unha axuda do Estado en 
conceito de prestación estábel. 

A discriminación tomou rango de 
leí o 22 de Decembro de 1990. 
Nese dia o Boletin Oficial do Es
tado publicaba a lei referida a 
pensións non contributivas. Cun
ha rimbombante exposición de 
motivos que procuraba facer fin
capé na solidariedade social, a 
lei agachaba a consideración pa
ra os emigrantes de cidadáns de 
segunda categoria. Asi recollia o 
carácter de imprescindíbel resi
déncia en dous anos anteriores 
a solicitar a prestación, "terán di
reito á pensión de xubilación na 
sua modalidade non contributiva 
as persoas que ( ... ) residan le
galmente en território español e 
que o teñan feito durante dez 
anos entre a idade de 16 anos e 
a idade de devengo da pensión; 
dos cales dous deberán ser con
secutivos e imediatamente ante
riores á solicitude da prestación". 

Segundo os especialistas esa 
específica petición de dous anos 
de residéncia imediatos só pode 
responder á vontade de deixar 

XAN CARBALLA 

fóra ao colectivo de emigrantes, 
que desde que se coñeceu o tex
to de lei ten feíto numerosas pro
testas para intentar modificala. 

\ 
[\_ ~ª~ ~ ~~~~~ . 

PEPE CARREIRO 

Recentemente o Consello Xeral 
da Emigración tense pronuncia
do ao respeito pedindo o desen
volvimento dun apartado do arti-

A Xunta non ten 
competéncias en 
relacións 
exteriores, e non 
poderia oferecer 
nengun tipo de 
axuda que se 
fixese continuada. 

go primeiro que indica a necesi
dade de "estabelecer medidas 
de protección social en favor dos 
españois non residentes en Es
paña, dacordo coas característi
cas dos paises de residéncia". 

As promesas de Fraga 

O dia que Manuel Fraga leeu o 
seu discurso de investidura -xa 
hai máis de dous anos- prome
teu conseguir "pensións para os 
nosos emigrantes". Parte da 
xustificación da sua política ex
terior ten a ver coa consolida
ción dos lazos cos emigrantes 
galegos. Para alén dos acordes 
con Cuba, cunha política social · 

a anos luz da vixente en cal 
quer outro país de Latinoaméri
ca, as iniciativas da Xunta, en 
canto a axudas persoalizadas 
no país de residéncia, só se te
ñe n concretado nas Axudas 
Asistenciais lndividuais que nun 
número de 2.200 (ano 1991) e 
2.500 (1992) veñen entregán
dose desde o ano 90, cunha 
cuantía única de 36.000 anuais 
(só unhas tres mil pesetas ao 
mes), dirixidas nomeadamente 
a Arxentina, Cuba e Uruguai. 
En total 177 millóns o ano pasa
do, recadados entre a Secreta
ria Xeral para as Comunidades 
e a Conselleria de Traballo. 

A Xunta non ten competéncias 
en relacións exteriores, e non 
poderia aterecer nengun tipo de 
axuda que xerara "direitos sub
xectivos", ou sexa unha axuda 
que se fixese continuada. Ainda 
así a cifra da axuda, segundo 
Fernando Amarelo de Castro (á 
frente do departamento para a 
emigración da Xunta), é a que é 
por posibilidades presupostárias 
"nós, e o presidente asi llo dixo 
na sua primeira entrevista con 
Felipe González, estamos por 
ampliar certos aspectos da lei de 
Pensións Non Contributivas, ou 
cando menos aplicar o artigo pri
meiro con xenerosidade. Manuel 
Fraga ten un informe no que se 
estiman todas as variábeis en 
caso de aplicarse, e estamos 
dispostos a conseguir unha apli
cación imediata", anunciando 
que "os dous próximos meses 
van ser definitivos porqu~ é un 
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Eusébio Polo naceu en 
Negradas, no concello de 
O Vicedo, e desde moi 
novo sentiu inquedanzas 
políticas que canalizou 
através do Partido 
Socialista, "eu era dos de 
Largo Caballero". A PL!nto 
estivo de converterse en 
deputado pala província 
de Lugo, "pero pala idade, 
tiña 18 anos no 36, non 
me deixaron apresentar". 
Agora, aos seus 7 4 anos 
non perdeu o espírito 
solidário e púxose á 
frente dun colectivo que 
reclama polos seus 
direitos colectivos. 

"Levamos 35, 40 ou 50 anos re
sidindo alá, como irnos regresar 
para acá con toda a familia e 
como irnos voltar sós á nosa 
idade? Marchamos de aqui mo
zos, coa esperanza de que a 
Dictadura durase pouco tempo 
e foi resultar-que case nos mata 
a todos. Agora é moi difícil vol
tar. As ganas miñas e da maio
ria de todos nós é voltar á terra, 
a esa Terra que tanto nos fai 
chorar: non hai dia en que non 
falernos de Galicia". 

· A história de Eusébio Polo é a 
de toda unha saga de galegas, 
várias xeneracións através de 
séculas, que por unhas ou ou
tras razóns tiveron que procu
rarse a vida cruzando o océano. 
El forma parte dun grupo que 
protagonizou a esperanza da 
república e a terríbel frustración 
da guerra, "eu traballei de mes
tre na miña parróquia e despois 
de secretário do xulgado, pero 
agora non aparecen os papeis 
que acrediten ese traballo, qui
zais porque fun perseguido a 
marte en duas ocasións. No 

L-------------------------
A petición de dous 

anos de residéncia 
en territorio 
español antes da 
solicitude da 
pensión persegue 
deixar fóra ao 
colectivo de 
emigrantes 

tema que ten especialmente 
sensibilizado ao presidente" 

Tirapuxa por 
6.000 millóns anuais 

O Director Xeral de Migracións, 
Aragón Bombín, tamén secretá
rio do Conse!lo Xeral de Emigra
ción, afirma que asume os seus 
acordes. Os informes que mane
xa a Dirección Xeral, estima en 
25 ou 30.000 os potenciais re
ceptores destas axudas deriva
das da aplicación da Leí de Pen
sións Non Contributivas. Segun
do os datos nos que coinciden 

' 

1981 fun a Viveiro a facer averi
guacións e perguntáronme por 
que marchara. Díxenlles que 
porque non podia nen respirar e 
contestáronme "seria porque 
era subversivo". Case me boto 
ao funcionário. Víñame a dicer 
que como estivera condenado a 
marte queimárase todo, pero eu 
estou vivo!". 

"Emigrei no 1948 pero a miña 
peripécia empezou moito antes. 
Eu tiña ideas de esquerdas des
de moi novo e era unha espécie 
de líder cos da miña idade. De
fendía as miñas ideas con liber
dade e respeito ás de todos -un 
dos meus mellares amigos na 
Arxentina é franquista. Era unha 

Moita xente 
cando saiba os 
cartas que 
recibimos 
perguntarase 
como vivimos ... é 
que vexetamos, 
moitos están nos 

. límites da pobreza 

as duas administracións o custe 
seria duns 5/7.000 millóns por 
ano, por un periodo sostido de 
dez anos. Segundo as estadísti
cas e prospeccións de novas in
corporacións e baixas no réxime 
de axudas, unha década seria o 
periodo estimado no que teria 
que manterse a axuda. 

Os cálculos fanse tendo en can
ta que os cartas a pagar serian o 
resultante de adaptar a presta
ción á situación económica de 
cada país de residéncia, até 
chegar a un tope que no~ supe
ra as 30.000 pesetas. A espera, 

época na que as ideas de es
querdas eran criticadas no cam
po mediante infúndios de que lle 
ian quitar as terras e as casas á 
xente. Unha época difícil e onde 
os comportamentos cambiaban 
.dunha parróquia a outra. O cre
go da miña parróquia, Ramón 
González Somoza, axudoume 
cando me viñeron prender e tes
tificou ao meu favor, pero o da 
parróquia do lado, Ribeiras do 
Sor, fíxolle cavar a sepultura aos 
condenados e fusilaron a 23. 
Despois mobilizáronme como a 
outros mozos da miña quinta, 
baixo ameaza de que matarían á 
miña família se intentaba pasar
me ao bando republicano". 

Despois da guerra Eusébio Po
lo quixo refacer a sua vida na 
própria aldea que deixara "e 
volvin ser ameazado. Foron 
anos moi duros e vinme abriga
do a emigrar. Non se podía vivir 
naquel ambente". 

Con bágoas nos ellos denúncia 1 
que se lles quer dar largas es
perando que en poucos anos 
deixen de ser un problema, "co
ñezo moitos casos sangrantes. 
Moita xente cando saiba os car
tas que recibimos perguntarase 
como vivimos ... é que vexeta
mos, moitos están nos límites da 
pobreza. A alguns axúdanos os 
tillos pero a maioria non están 
nen en condicións de facelo".+ 

mes tras mes, a unha solución é 
desesperante para quen apenas 
con dificuldade consegue arran
xar a sua vida nunha sociedade 
como a arxentin.a cuxo governo 
decidiu que no seu modelo non 
entran os xubilados. A responsa
bilidade trasladárona ás Cortes 
españolas e á Xunta os próprios 
emigrantes cos seus organismos 
representativos e através de 
asociacións como a de ex-com
batentes na guerra civil, que si
natura. a sinatura, conseguiron 
elevar ao Congreso español, 
2. 700 rexistros que esperan res
posta desde hai máis dun ano. 

Tratadeben 
aos galegas 
En Madrid e Santiago talan con palabras ben fermosas; pero os 
emigrantes galegas de idade avanzada non poden alimentarse, 
en paises en bancarrota, das promesas que se retrasan durante 
meses. Dous son os casos xerais que non teñen resposta por 
desídia ou vacio legal. Os antigos combatentes da guerra 
queren que se recoñezan, Europa inteira faino cos seus 
soldados na 11 Guerra Mundial, a efeitos de cotización os seu.s 
anos no frente. Case catro mil emigrantes, na sua meirande 
parte galegas, beneficiarianse asido direito a receber unha 
pensión. Outro colectivo máis amplo -máis de 25.000 persoas-, 
que tivo que pelexar polos direitos de nacionalidade dos seus . 
tillos e netos, sobreviven sen receber apenas atención social do 
seu paJs de orixe. 

A Lei de Pensións Non Contributivas aprobada no Estado 
español non quixo seguir o modelo italiano. ltália ten unha 
lexislación avanzada en canto á emigración e considera por 
igual a todos os seus cidadáns no mundo, residan onde residan. 
Recoñece automaticamente a nacionalidade até a terceira 
xeneración e mesmo estimou economica e socialmente moito 
máis fácil pagar unha pensión nos paises de residéncia., que 
atender un segundo desarraigo con graves riscos e gastos, 
facilitando os programas de viaxes á pátria forzosamente 
abandoada. 

A Xunta pala sua parte recoñece que está pexada 
constitucionalmente porque as competéncias na matéria son 
exclusivas do Governo central. O proxecto de Administración 
Unica de Fraga topa un obstáculo insalvábel nunha 
competéncia que Galiza, máis que nengunha outra c~munidade, 
precisaba. Os trámites teñen que levarse palas emba1xadas e 
segundo a experiéncia da regulación da nacionalidade, 
precísase máis persoal especializado, simplificar a burocrácia e 
extender a cobertura da leí. 

A situación require unha resposta política imediata dos dous 
governos. A voz da emigración é un clamor que non debe estar 
escurecido pala instrumentación partic;lista que PSOE e PP, 
desde diferentes administracións, queren facer. A débeda cos 
emigrantes é histórica e a idade avanzada de moitos deles e a 
falta de recursos non lles permite moverse nas reviravoltas 
burocráticas. 

A cifra que separa dunha vida digna a estes cidadáns é ridícula 
se se pensa en cantas veces, ao lc:>ngo dos anos, a de~olve:ron 
multiplicada aos seus paises de onxe. Os menos de seis mil 
millóns anuais que todos coinciden en estimar como necesárias 
para cobrir as axudas sociais aos emigrantes de m~is de 65 
anos, son a razón máis de peso que reclama polo fin desta 
inxustícia. Mesmo así nunca lle habemos pagar o seu estarzo 
de outrora.t 

ANOSA TERRA 

A solidariedade dos emigrantes viuse tamén nos momentos dramáticos da guerra 

Eusébio Polo [ver recadro] visi
tou recentemente Galiza para 
axilizar no posíbel as xestións e 
traer, en persoa, a reinvidicación 
dos seus compañeiros de exílio 
político e económico, "as autori
dades pásanse a pelota unhas a 
outras. Xosé de Cara, Valedor do 
pavo, enviou unha carta a Gil 
Robles, Defensor del Pueblo, pa
ra interesarse pala petición dos 
2.700 emigrantes. A burocrácia é 
espantosa e métennos nun labi
ri nto no que nos perden cheos 
de promesas. Nós non ternos xa 

. idade para estar esperando: pre
cisamos accións e feitos". 

Ocamiño 
dos máis vellos 

O colectivo que representa Eusé
bio Polo trata de reclamar o seu 
direito á percepción dunha pen
sión do SOVI (Seguro Obrigatório 
de Vellez e Invalidez), sen esque
cer que esa reclamaci~n debe 
servir de presión para que as au
toridades atendan o problema 
político conxunto. As pensións do 
SOVI teñen unha cuantía fixa 
mensual, actualmente de 32.215 
pesetas, e concédense a maiores 

(continua na páxina seguinte) 
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de 65 anos ou menores disa ida
de con incapacitación. Esíxese 
do solicitante 1 .800 dias de coti
zación antes de 1967 ou un só 
dia simbólico anterior ao 1 de Xa
neiro de 1940. 

Ese dia de cotización, que abriria 
o paso a unha vida de dignidade 
a moitos emigrantes, está sendo 
unha dór de cabeza para moitos 
que viron como as causas aber
tas durante a guerra, a repre
sión, a avanzada idade, a dificul
dade de pescudar a documenta
ción a máis de dez mil quilóme
tros de distáncia e os problemas 
da supervivéncia, é o cabalo de 
batalla de Eusébio Polo, "aquela . 
guerra tronzounos, a mocidade, 
mobilizáronnos e tivemos que ir 
ao frente, e ainda que fósemos 
soldados só entendemos de xus
tícia que, en caso de non ter ou
tra cotización, ese periodo militar 
se nos teña en canta para xustifi
car ese dia de cotización que lei 
reclama". Entre os argumentos 
ao seu favor consta que doce 
dos trece paises comunitários re
coñecen o periodo da 11 Guerra 
Mundial a efectos de prestacións 
á Seguridade Social respeitiva. • 

Doce dos trece 
paises 
comunitários 
recoñecen o 
periodo da 
11 Guerra Mundial 
a efectos de 
prestacións á 
SeguridadeSocial 
respeitiva. 

Alguns cartas da axuda da Xunta d~sviáronse sen xustificación coñecida 

Denúncian que se intercámbian axudas 
a emigrantes por afiliación ao PP 
O sistema de tramitar as 
axudas por parte da 
Xunta de Galicia está 
recibindo protestas por 
parte dalguns colectivos 
emigrantes e mesmo é 
obxecto dunha 
interpelación 
parlamentária de Xosé 
Giráldez (PSOE). Poi a 
sua banda o PP 
interpela no Senado 
(2 de Abril) para que o 
Governo recoñeza os 
direitos dos emigrantes 
ás pensións non 
contributivas. 

A instrumentación partidista da 
política de axudas á emigración 
é obxecto de atención das agru
pacións emigrantes. As axudas 
que concede á Xunta están regu-
1 adas por unha disposición da 
Secretaria Xeral para as Comu
nidades que estabelece unha re
presentación delegada en Cen
tros Galegas de Arxentiha, Cuba, 
Uruguai, Venezuela, Brasil e Chi
le. O caso arxentino é o que ten 
suscitado meirande atención. 
Segundo Amarelo de Castro é 
bon delegar as funcións en orga
nismos próximos aos próprios 
emigrantes "quen mellar que os 
próprios centros galegos para 
coñecer aos que soliccitan as 
axudas e ver quen son os máis 
necesitados? Estabelécense un
ha série de coordenadores en 
cada centro que marcan priorida
des, despois hai unha comisión 
tecnica e unha xeral nas que es-
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Fraga prometeu, cando a sua investidura, pensións para os emigrantes. Non poderá tramltalas nen coa Admnlstración Única 
por ser competéncia intransferíbel constitucionalmente. 

A instrumentación partidista da política de 
axudas á emigración é obxecto de 
atención das agrupacións emigrantes. 

tá un representante oficial da 
Xunta". 

Segundo a interpelación de X. 
Giráldez esta comisión "estaria 
formada a gesto do PP e seria 
dócil aos seus intereses partidá
rios", chegando a afirmar que se 
intercámbian axudas por afilia-

cións ao Partido Popular "o es
cándalo provocado polos mane
xos do PP en Buenos Aires, fa
cendo firmar a sua afiliación a 
moitos vellos que pretencian fa
cerse con subvencións económi
cas e axudas, reflexouse na 
prensa daquela cidade". Argu
mentando a favor desa tese Gi-

ráldez expón os dados 
contraditórios de afiliación mane
xados polo PP. Desde os dous
centos afiliados dos que tala o 
responsábel estatal de emigra
ción, Luis Fraga (senador por 
Guadalajara), aos case catro mil 
que en marzo anuncia un diri 
xente do PP en Arxentina,· Ra
món Berdullas. 

O deputado do PSOE reclama 
que as tramitacións das axudas 
se faga através do Corpo Consu
lar español, con informe precep
tivo dos Consellos de Residentes 
no Estranxeiro en funcionamento 
desde 1988. Fernando Amarelo 
afirma que a Comisión está aber
ta a quen queira partrcipar nela 
"e cada comisión está presidida 
por un funcionário técnico aoque 
na vida se me ocorrerá perguntar 
a quen vota". 

Tamén Eusébio Polo critica a 
implicación política nas conce
sións, "as solicitudes hai que 
apresentalas en Buenos Aires e 
ali comezan as trapalladas. O 
Delegado da Xunta é amigo de 
Fraga, Sánchez Millares, e están 
asesorados polo Señor Andrade 
e a sua tilla Mercedes, que son 
os que finalmente deciden. Can
do se enviaron os cartos topa
mos que desapareceran de cada 
unha das axudas 500 pesetas 
sen que ninguén dese conta de 
por qué. O próprio Amarelo díxo
me que era legal pero non sabia 
a razsm pola que se desconta
ban. E un total de máis dun mi
llón de pesetas, moita plata na 
Arxentina, que non se sabe en 
mans de quen están" . . 

Outra variante dos manexos foi 
a aparición en cena de Florén
cio Aldrey que deu unha gran 
festa cando a visita de Fraga. 
Segundo conta Eusébio Polo, 
"como moita xente quedara fóra 
das axudas fixeron a falcatruada 
de mandar aos vellos ao Hotel 
Ermitage que Aldrey ten en Mar 
de Plata. Botando as contas 
saia máis carto o viaxe e a es
táncia que so 312 dólares que 
nos deron a nós. Como preten
den que os vellos vaian en ple
no inverno austral a unha zona 
de praias? Por que non se pa
garon eses cartos da viaxe á 
xente directamente?".• 
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REBAIXAS NA SANIDADE 

Os pacentes . do hospital· provincial de 
Pontevedra non comen garbanzos 

O recorte presupostário da Deputación repercute na calidade asistencial, 
mentres o salário do presidente supera os 8 millóns ao ario · 

•UNA LÓPEZ 

Cando un se ve abrigado a 
ingresar nun centro 
hospitalário pede, 
fundamentalmente, que a 
estáncia dure o tempo 
estrictamente necesário e 
que lle fagan a experiéncia 
o máis agradábel posíbel. O 
galega médio non esixe 
sabas de raso na sua cama, 
nen marisco e linguado para 
xantar. lsto, sen dúbida 
débeo ter ben asimilado a 
Deputación Provincial de 
Pontevedra, que á hora de 
aprobar o seu orzamento 
para centros como o · 
Hospital Provincial fai unha 
política de axuste total e 
conquire mantera mesma 
cantidade económica para 
alimentación do ano 91 e, 
ainda máis, do 90. É como 
o milagre dos pans e dos 
peixes. Pero tendo en canta 
a evolución do IPC, que xa 
se disparou nos primeiros 
dous meses do ano, calquer 
cidadán ten que pensar que 
aqui falla algo. Ou ben nos 
anos 90 e 91 os enfermos 
comian no Hospital 
Provincial manxares de 
restaurantes de tres garfas 
ou a causa vaise deteriorar 
a pasos axigantados. 

Fontes da Converxéncia lntersin
dical Galega (CIG) non ocultan a 
preocupación, xa que hai dife
réncias evidentes en certos ser
vizos que repercuten de xeito di
recto na calidade asistencial do 
centro . Recentemente , nunha 
das reunións da Mesa pola De
fensa da Saílidade Pública de 
Vigo, un voceiro sindical afirma
ba que nos centros asistenciais 
dependentes da Deputación o 
cocido xa non levaba garbanzos. 
O que non se sabe é se ese 
cámbio se debe ao interese en 
dar unha alimentación máis axei
tada aos enfermos ou a aplica
ción dunha política de aforro du
ra e pura. 

Feítos coma a redución dos cus
tes para manutención de perso
as, e de suministros de roupa de 
cama veñen chocar frontalmente 
coa remuneración aprobada pa
ra o presidente da Deputación, e 
que se cifra en 14 mensualida
des de 583.890 pesetas por de
sempeñar o cargo "con· dedica
ción exclusiva". A este substan
cioso salário -máis de 8 millóns 
ao ano- César Mera suma 
atractivas cantidades por dietas, 
que pasan desde as 35.500 pe
setas diárias para estáncias no 
estranxeiro, até 6.000 por cada 
dieta sen pernoctar na província. 

Frear o endebedamento 

A política de axuste levada a ca
bo pola Deputación Provincial 
débese, segundo os voceiros 

ANXO IGLESIAS 
A débeda de 20.000 millóns do SERGAS retrasa a posíbel transferéncia do Hospi
tal. A Xunta ademals esixe un estudo económico da situación. 

sindicais, ao interese de frear o 
nível de endebedamento acada
do polo organismo provincial nos 
útlimos anos e que, segundo as 
mesmas tontas, supera neste in
tre os 16.000 millóns de pesetas. 
As débedas, en gran parte her
danza da época de Xosé Guiña 
(actual conselleiro de Ordena
ción do Território e Obras Públi
cas) víronse incremer.itadas no 
ano 1991, por gastos que a CIG 
califica de "eleitorais". 

Sobre este particular Xerardo 
Abralde afirma que no pasado 
ano as actividades culturais orga
nizadas pola Deputación aumen
taron de forma case escandalo
sa, e o mesmo ocorreu con al
guns traballos de infraestrutura, 
abertura e asfaltado de camiños, 
en pequenas povoacións onde o 
Partido Popular -a forza que do
mina a Deputación provincial
tiña máis posibilidades de gañar. 

Segundo a CIG, todas estas ac
tu acións leváronse a cabo de 
xeito ilegal, xa que non estaban 
contempladas nos orzamentos 
da Deputación, polo que coida 
que se produciu un desvio de 
fondos doutras partidas, sen a 
existéncia prévia dunha transfe
réncia de crédito. 

A política de despilfarro do .ano 
91 leva ao organismo que presi
de César Mera, ao mesmo tem
po alcalde da Cañiza, a propor 
para 1992 un recorte importante, 
que repercute de xeito evidente 

A preparación dos 
acesos para a 
celebración dun 
xantar oferecido 
a Mariano Rajoy; 
gastou xa case 
que o 50°/o do 
orzamento 
destinado a 
mantimento 
no ano 92 

nalguns centros como podan ser 
O Rebullón, o Hospital Provincial 
e a Residencia Príncipe Felipe. 

Casos curiosos véñense dando 
nos primeiros meses deste ano. 
O perruqueiro que se despraza
ba periodicamente ao Hospital 
do Rebullón para atender as per
soas ali ingresadas xa non leva 
a cabo esa tareta, e o persoal do 
centro vese abrigado a baixar os 
enfermos até un estábelecimen
to de Mas para que lles podan 
cortar o pelo. Uns desprazamen
tos estes que acarrexan unha 
evidente perda de tempo e de 
risco para os traballadores. 

A calidade da comida nos cen-

tras, como o Hospital Provincial, 
tamén ten empiorado abondo, 
segundo as fontes sindicais con
sultadas e a proba máis evidente 
diso está na cantidade presupos
tária contemplada para este fin, 
xa que os suministros alimentá
rios para o presente ano sitúase 
torno aos 70 millóns, manténdo
se a mesma cifra que rexia dous 
anos atrás. 

Algo similar pasa cos suminis
tros de materiais de limpeza e 
aseo, que manteñen os 5 millóns 
do orzamento de 1990, e agrá
vanse noutras partidas como son 
as de roupas de cama, colch·óns, 
etc., que no presuposto de 1992 
teñen asignados 4 millóns de pe
setas, frente aos case que 6 mi
llóns do ano 90. 

Aposta 
pola empresa privada 

Curiosamente, segundo a CIG, 
mentres se conxelan e reducen 
partidas presupostárias para boa 
parte dos capítulos de mantimen
to e de persoal, aumentan as re
lacións entre a Deputación e em
presas privadas, chegando nal
guns casos a necesitar o organis
mo provincial de alugar material 
de cama, xa que logo en máis 
dunña ocasión o persoal dos cen
tros asistenciais non poden cam
biar as camas por falta de sabas. 

Os portavoces dos traballadores 
denúncian a política de potencia
ción da empresa privada que 
consideran leva a cabo a Depu
tación Provincial, e aseguran que 
mentres a lavandaria do Hospital 
Provincial funciona a mínimo ren
dimento pola falta de persoal, as 
tarefas de lavado son encarrega
das a unha empresa privada, coa 
que se teñen contraídas diversas 
débedas, e que perceberá arre
dor dos 12 millóns de pesetas ao 
longo deste ano 92. E isto apesar 
de que o próprio centro hospita
lário dispón de infraestrutura sufi
ciente para cobrir as suas nece
sidades e a doutros centros de
pendentes do organismo provin
cial, co único inconveniente de 
que é necesário aumentar o nú
mero de traballadores. 

A aposta pola empresa privada 
tamén queda de manifesto, se
gundo as fontes sindicais, na 
contratación de persoal de man
ti mento para o Hospital Provin
cial, persoal que unicamente fai 
tarefas de control, xa que de xur
dir unha urxéncia é necesário re
querir os servizos do próprio per
soal da Deputación . 

Segundo os dados barallados po
lo sindicato, mentres se reducen 
as partidas nos capítulos inter
nos, outras prestadas por socie
dades do exterior increméntanse 
de xeito moi importante. É o caso, 
por exemplo, da limpeza, que no 
pasado ano tiña un orzamento de 
80 millóns, e que para 1992 vese 
aumentado até 120 millóns. 

Algo similar pasa coa prestación 
de distintos servizos asistenciais 
por parte de hospitais privados, 
xa que no .pasado ano os presu-

postas para isótopos rádio-acti
vos, cobaHo-terápia e scanner 
eran de 4 millóns de pesetas, e 
para o presente exercício sitúan
se en 6 millón. 

Este feito é duramente criticado 
polos portavoces laborais, que 
aseguran que se trata dunha má 
política de xestión como canse- · 
cuéncia da infra-utilización dos 
centros sanitários dependentes 
do organismo provincial, que de
berian ser dotados con máis per
soal e meios. 

Os traballadores tamén están a 
sofrer nas suas próprias carnes 
unha política que a CIG conside
ra totalmente inxusta. Asi , segun
do este sindicato, neste intre aos 
traballadores de Hospital provin
cial débenselle arredor de 16.000 
xornadas, e calcúlase que os car
tos correspondentes ao ano 91 
que ainda non se puderon afron
tar serian de perta de 54 millóns. 

A política de axustes afecta ta
mén a outros centros dependen
tes da Deputación, como é o ca
so da Residéncia Príncipe Feli
pe. Nestas ins~alacións, segundo 
o sindicato nacionalista, con mo
tivo da preparación dos acesos 
para a celebración dun xantar 
aterecido polo Partido Popular a 
Mariano Rajoy, gastouse xa case 
que o 50 por cento do orzamento 
destinado a mantinemento no 
ano 92. Mentres tanto, alguns ra
paces que viñan comendo no 
centro e que asistian a clases 
pola mañá e pala tarde, víronse 
abrigados a cumprir xornada 
continuada, e nalguns casos, se
gundo Xerardo Abralde, quédan
se sen comer por non teren 
meios de locomoción para regre
sar aos seus domicílios. 

Denúncia tamén o sindicalista 
que neste gran complexo, duran
te as xornadas festivas, moitas 
das persoas que ali se atopan 
vense obrigadas a comer o al
morzo trio, ao pechar unha das 
duas cociñas existentes. 

A estes problemas hai que enga
di r tamén as rescisións que se 
fan para as visitas domiciliárias 
que viña prestando o persoal de
pendente da Deputación. Recen
temente unha nova orde abriga a 
estes traballadores a contar coa 
autorización prévia do seu xefe 
de servizo e do próprio presiden
te da Deputación, aconsellándo
selles que as reduzan o máximo 
posíbel e que traten de aprovei
tar o percorrido para facer por 
atender a vários pacientes nas 
suas casas no mesmo dia. 

Falta de persoal 

Os problemas de restricción pre
su postária veñen afectando de 
forma tamén moi directa ao ca
dro de persoal dos centros que 
dependen da Deputación. Os vo
ceiros da CIG aseguran que o or
ganismo provincial ven mantendo 
unha política de amortización de 
prazas, dándose o caso de se 
eliminaren xa arredor de médio 
cento, que estaban contempla
das en orzamentos anteriores.+ 
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• O desemprego de 
españois na 
Suíza 

Os traballadores de 
nacionalidade española 
representan na Suíza o 7,4 por 
cento dos parados, mentres que 
a man de obra española 
ocupada na Suíza é do 8,4 por 
cento, segundo un informe 
realizado por "Promoción da 
Cultura Galega", asociación 
galega de Zürich. 

O 42,6 por cento dos parados 
rexistados tiña nacionalidade 
extranxeira, aumentando o 
índice de parados extranxeiros o 
127 por cento nun ano. A taxa 
média do paro na Suíza é de 2,2 
por cento, mentres a taxa média 
de parados extranxeiros é de 
2,9. A taxa dos parados 
españois redúcese nunha 
décima quedando no 2,8 por 
cento.• 

• Reagrupamento 
dos presos de 
ETA 

Pasados os dias da Semana 
Santa volveranse reunir os 
partidos do arco parlamentário 
español para coñecer por boca 
do Ministro do Interior, Xosé Luís 
Corcuera, os planos de 
reagrupamento en Euskadi aos 
presos de ETA asi como os 
excarceramentos, entre outros 
dalguns dos principais dirixentes 
partidários das negociacións. 

O ministro Corcuera criticou as 
palabras de dirixentes do PNV 
que, despois da reunión mantida 
esta semana en Madrid, filtraron 
que podia ser liberado algun 
destacado militante de ETA, asi 
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como que os presos podian ser 
reagrupados. O ministro español 
criticou os termos usados polos 
nacionalistas e falou de que non 
se podia utilizar excarceramento, 
senón re inserción, xustificando o 
posíbel agrupamento de presos 
etarras para asi tentar · 
desmobilizar os diversos 
movimentos a pral dos presos, 
cando até o de agora se estivo 
alabando a política de dispersión 
que levou a várias folgas de fame. 

Para apoiar esta proposta 
utilizaron unha suposta carta dun 
preso á direción de ETA na que · 
dicia que o reagrupamento en 
Euskadi "seria negativo para a 
organización". En círculos 
abertzales comeza a talarse 
dunha "negociación encoberta", 
ou da posta en marcha das 
"condicións para unha trégua", 
que levarian, ao fin, a unha 
negociación.• 

• Cesado Boronat 
O Real Clube Deportivo da 
Coruña cesou ao seu adestradór 
desta tempada, o basca Marco 

Antonio Boronat. O cesamento 
viña sendo pedido xa desde hai 
tempo por unha parte do 
coruñesismo máis recalcitrante 
que via con maos ollas a 
"euskaldinación" do Deportivo, 
pala gran maioria de xogadores 
bascos que militan nas suas 
ringleiras. Desde hai tempo en 
certos círculos coruñeses 
comezouse a falar do clan basca 
(ainda que os dous tércios dos 
xogadores son desta nación). 

O galego Arsenio lglésias, 
contestado a pasada tempada 
polos que agora o reclamaban a 
berros, polo mesmo motivo que 
pediron a destitución de Boronat, 
(ser demasiado conservador no 
seu esquema de xogo) será 
quen tente salvar ao Deportivo 
do descenso á Segunda 
División. 

Ao R. C. Celta só lle resta sacar 
un ponto fara e gañar os partidos 
da casa para ascender 
automaticamente á Primeira, 
pero ten outro perigo que o pode 
levar a Segunda B: a dificuldade 
para subir o capital como 
sociedade anónima.• 

• Renace o conflito en Baiona 
CARLOS PUGA 

Os viciños de Baiona que se opoñen ao aparcamento de A Palma voltaron á protesta cando comenzaron 
as obras, a manifestación e ao impedimento de circular aos camións. Na foto· podemos contemplar a 
actuación da Garda Civil contra dos viciños. Pero, ainda asi as obras non dan abanzado. • · 

• ~ntrevista con 
Felipe González 

Os Secretários Xerais dos 
sindicatos galegas acordaron 
pedir unha entrevista co 
Presidente do Governo 
español, Felipe González, 
para apresentarlle a situación 
de Galiza e demandarlle 
solucións. Contiua asi a 
presión reivindicativa despois 
da folga xeral. Estes mesmos 
sindicatos decidiron tamén 
celebrar xonxuntamente 
o.1 de Maio. • 

• Alcaldes galegas 
en Líbia 

Os concellos de Oleiros, Camota e Cor
cubión asinarán un protocolo de colabo
ración e intercámbio cultural e económi
co con diversas cidades de Ubia, entre 
elas a capital Trípoli, segundo declara
ron os alcaldes destes tres municípios 

' despois de chegaren do país africano, 
onde estiveron unha semana de visita 
oficial. A este protocolo poden sumarse 
outros concellos. 

_) 
Os rexedores 
municipais es
ta bel e cero n 
"contactos sé
rios" cara unha 
cooperación 
económica, es
culcando as 
posi bi lid es de 
de investir na 
Galiza asi co
mo de inter
cámbios cultu
rais . Esta xa 
non é a primei
ra vez que os 

Algúns dos alcaldes galegos a volta de Libia. na c ion a 1 is tas 

•Retiro en 
Sobrado 

O Governo galega en pleno 
retirouse ao Mosteiro de 
Sobrado para unificar critérios 
de actuación, pero na vez de 
afrontar o estudo para sacar á 
Galiza da actual situación de 
crise na que vive, tentaron 
sentar as liñas mestras para 
que Fraga lribarne poda 
asegurar outro mandato por 
maioria absoluta. 

Asi, como primeira medida, 
decidiron, xa dunha vez, 
reformular a Lei eleitoral e 
subir ao cinco por cento o 
pecho para que unha 
formación política teña 
acceso ao Parlamento 
autonómico. Barallaron 
sondaxes e estiveron todos 
de acordo en que, quedando 
o PSG-EG e CG fara, Fraga 
podia mantera maioria 
absoluta nos próximos 
comícios. O único que 
discutiron foi cando abordar a 
reforma. Ao final inclináronse 
en facer neste ano algo que 
non teñen que deixar para o 
que ven, non sexa que haxa 
desercións e as causas non 
se podan levar logo a cabo. 

O segundo tema estrela foi o 
da "Administración Unica". 
Esta proposta, apoiada xa 
explicitamente por bascas e 
cataláns (que foron os que 
primeiro a reclamaron) e que 
tampouco descarta o andaluz 

. Chaves, serve agora para 

galegos fan de 
ponte entre Líbia e os sectores econó
micos galegas. A pouca profisionalidade 
de certas conserveiras (venderon con
serva en mal estado), algun empresário 
sen escrúpulos que non oumpriu o con
trato e "desapareceu" co diñeiro adian
tado pechando a empresa, e, posterior
mente, o "bloqueo" á Líbia hai seis anos 
e o desmantelamento da sua sede di
plomática, troncharon estes contactos 
que agora se están a recuperar. 

Pero, outravolta, "o terrorismo iánqui", 
como o calificou o Alcalde de Oleiros , 
García Seoane, que pretende realizar 
un novo embargo na seu teima fustiga
dora contra Gaddafi , pode perxudicar 
estes contactos. 

Os alcaldes galegas non se puderon en
trevistar co líder líbio porque, precisa
mente, o encontro estaba programado 
para o dia da "desaparición" do dirixente 
palestino Arafat, polo que Gaddafi viuse 
abrigado a cambiar a sua axenda. 

Estes mesmós alcaldes teñen tamén 
previsto realizar unha nova viaxe, esta 
vez ao Sahara, onde agardan asinar ou
tros protocolos de cooperación e sentar 
as bases para que os barcos galegas 
podan faenar sen problemas no banco 
canário-sahariano. + 

• Reforestar con 
plantas de calidade 

tapar un roto (minimizando a Esta é a proposta de Eurogalicia Fores-
actual situación económica) e tal nun anúncio asinado polo seu capa-
tamén ° descosido que se taz, Xosé Ramón Pedre, no que aterece 
produza cando as promesas, 11 d 
sobretodo a das autovias non o canse o os nasos técnicos forestais 
se cumpran: daquelas Fraga • para decidir o que plantar. A empresa 
botaralle a culpa a Madrid e do Grupo de lnvestimentos de Kuwait 
dirá que "isto non ocorreria ten estabelecido unha área forestal arre-
se tivésemos Administración dar das Pontes de García Rodríguez na 
única". que dispuxo a extensión do eucalipto 

Agora, por se alguén tiña 
dúbidas, cando comeza 
Fraga a perfilar a proposta, 
podemos comprobar que ten 
moi pouco a ver co 
nacionalismo: trátase só de 
descentralizar o aparello 
estatal (as autonomias tamén 
son estado) e, sobretodo, por 
se habia dúbidas, Fraga 
deixa fara a parcela de 
Facenda, e delega no 
Senado a planificación 
económica, esquecendo o 
que se ten afirmado en 
contínuas ocasións: sen 
economía própria non pode 
haber autonomía.• 

para a produción de pasta de papel ao 
sulfato. Esta decisión independízase 
sen problemas aparentes do que pode 
pensar a Consellaria de Agricultura e do 
que propón o recente Plano Forestal da 
Xunta, que asegura que hai que mello
rar a produción das 240.000 hectáreas 
de eucalipto, no canto de espallar esta 
espécie. Pero Eurogalicia Forestal non 
desmaia e espera estender a árbore 
australiana con subvencións da Xunta. 

Seguindo a recomendación do anúncio, 
unha chamada ao teléfono 981-422011 
revélanos que a espécie que mellar ca
dra ás nosas necesidades é ( obviamen
te) o eucalipto.+ 



GALIZA E M NDO 
V CONGRESO DE ccoo 
Alguns delegados simultanearon por primeira vez o cargo no PSOE coas críticas ao mesmo partido 

CCOO de Galiza cerra as suas divisións 
cun congreso de consenso 
• LINA LOPEZ 

Case ninguén esperaba 
surpresa do V Congreso 
Nacional das Comisións 
Obreiras de Galiza e non 
as houbo. De antemán 
todo estaba atado e ben 
atado. Foi o congreso do 
consenso. O secretário 
xeral, Xesus Diaz, foi 
reeleito por ampla maioria, 
case que por aclamación 
-un 90,25 por cento dos 
votos-, e o informe da 
executiva sainte contou co 
apoio dun 85,6 por cento 
dos asistentes. 
Certamente estes 
resultados non foron nada 
difíceis de conseguir para 
Díaz, que durante o 
proceso congresual só tiña 
que ser un pouco 
condescendente á hora de 
pactar cargos na 
executiva, e non dubidou 
en facelo. 

No acto de clausura o secretário 
xeral das Comisións Obreiras, 
António Gutiérrez, animaba aos 
seus compañeiros galegas a ni
vel estatal a pasar a páxina sin
dical. .Pero ese aviso-adverténcia 
non facia falta. En todo o proce
so congresual vivido polo sindi
cato na Galiza a concórdia e o 
pacto foron as máximas. Incluso 
en Vigo, onde as tendéncias ide
olóxicas parecian máis difícis de 
superar, pero onde finalmente as 
xentes de Santiago Carrillo 
- que ainda quedan, pero pou
cas- e as de Julio Anguita 
-que tampouco son demasia
das- enterraban a machada de 
guerra, e acadaban, por vez pri
meira o pasado mes de Marzo, 
unha lista de consenso, conse
guindo deste xeito a participa
ción de ambas as duas tendén
cias nos cargos do sindicato. 

Quedaban moi atrás neste mes 
de Abril do 1992, no V Congreso 
do pacto e da unidade, aquelas 
desputas vividas no seo de 
CCOO no ano 87. Desputas co
mo as que se orixinaran no Con
greso estatal do Metal, cando un 
hábil "golpe,de timón" acababa, 
xustamente en Vigo, co domínio 
dos do Partido dos Traballadores 
de España nesa Federación, un
ha das máis fortes. Desputas 
despois que se reproduciron no 

NACIONAL DE CC.00. DE GALICJA 

Intervención de Xesús Diaz, reeleito Secretario Xeral. 

IV Congreso Nacional ,.. e que nun 
curto prazo de tempo-forzaron ·a -
Manuel Amor Deus a deixar a di
rección do sindicato, apesar de 
se alegaren motivos persoais. 

En Vigo, durante os tres días que 
durou o Congreso, case ninguén 
quixo pensar no pasado, e com
partíronse mecheiros, cinceiros e 
bonitas carpetas de man cedidas 
pala Consellaria de Traballo. A 
Xunta aportaría en conxunto cin
co millóns de subvención ao con
greso. Algunhas pequenas dife
réncias xurdidas con xente da 
Coruña solventáronse tamén con 
facilidade, ao incluir na nova 
executiva a Horténsia Álvarez 
Folgar, da asa máis combativa 
do Sindicato. O lema de reunión 
parecía consolidarse, "Construir 
o futuro desde a participación e a 
solidariedade". 

Foi como a confirmación do que 
historicamente se viña defenden
do no seo de Comisións Obrei
ras: a independéncia política. Foi 
tamén o Congreso de mirar ao 
futuro, cara Europa, buscando 
unha nova acción sindical na que 
se reforcen os servizos para be
nefício dos traballadores. Foi, en 
suma, o congreso dos 500.000 
empregos que Comisións Obrei
ras reclama para esta década no 
país galega. 

Certamente que se falou abando 
da crise industrial e que se ata
co u duramente o governo do 
PSOE. Pero foi tamén o Congre
so no que alcaldes socialistas de 
Vigo, Redondela e Moaña, acu-

.. . . . 

dirori como invitados,-e escoita
rori talar do "d°ecretazo,,. con-C r-é-
signación. Foi o primeiro Congre
so Nacional no que xentes que 
viñan atacando duramente os 
socialistas españois, primeiro 
desde o Partido Comunista de 
España (PCE) e despofs desde o 
Partido dos Traballadores de Es
paña-Unidad Comunista (PTE
UC), figuran como militantes ne
sa mesma forza política, incluso 
nalguns casos en postas de res
ponsabilidade nos concellos. 

Pero todo isto foi como unha 
anédota máis dun Congreso que 
trataba, fundamentalmente, de 
restabelecer a normalidade e a 
tranquilidade no sindicato. Un 
sindicato que a partir de agora 
pretende acadar maior implanta
ción nas zonas interiores e nas 
pequenas povoacións costeiras 
de Galiza, deixando de lado lior
tas internas que demostraron o 
seu poder de destrución e obsta
culización da tarefa sindical. 

A unidade sindical 

No marco deste Congreso da 
unidade dos distintos sectores 
que conviven nas Comisións 
Obreiras, non faltou tampouco 
unha chamada a outras forzas 
sindicais, Unión Xeral de Traba
lladores e a Converxéncia lnter
sindical Galega concretamente, 
para seguir traballando xuntos a 
pral da modificación das políticas 
económicas e sectoriais que de
fenden os governos de Madrid e 
de Santiago. Unha invitación cla
ra á elaboración de programas 

CARLOS PUGA 

-_ - ~rnt$ri-os -·-~a médio~e longo prazo", 
tendente a superar a "mera coor
denación reivindicativa" que para 
CC.00. de Galiza é insuficiente. 

Este aspecto era destacado polo 
próprio secretário xeral, xunto 
coa defensa da criación de pos
t os de traballo e a potenciación 
dos servizos que se prestan aos 
afiliados. 

Os novas aires da convivéncia 
sindical respiráronse desde o pri
meiro dia, cando asistiron á inau
guración qomo invitados dirixen
tes dos sindicatos maioritários na 
Galiza, e tamén doutras zonas do 
Estado e Europa. Parecía eviden
te, e despois confirmábase, que 
as Comisións Obreiras galegas 
querían abrir fronteiras, preparán
dose para o reto do 93. Pero todo 
isto sen esquecer os problemas 
próprios do noso país. 

Na resolución do V Congreso di
se claramente que "O governo 
central ten un grande aliado na 
aplicación da sua política anti
social, anti-sindical e anti-galega: 
a Xunta de Galiza é cómplice 
desta política, entre outras cau
sas pala sua incapacidade de 
apresentar un proxecto diferente. 
Ao compartir ca governo central 
unha visión neoliberal da política 
económica a Xunta confía de 
xeito absoluto na iniciativa priva
da para que sexa quen en exclu
siva crie o tecido industrial, a ri
queza, o emprego, que nos leve 
a superar a crise actual, facendo 
xogar un papel subsidiário ao 
sector público". 

-Informe finan·ceiro 

O desenvolvimento deste Con-
-greso, cunha organización case 
perfeita e con gran despregue de 
meios, contrasta significativa
mente coa situación económica 
do sindicato nacional. No informe 
financeiro, que non foi facilitado 
aos meios de comunicación, 
constátase un importante au
mento das débedas, que en ca
sos como osque atinxen ás orga
nizaci óns internas incrementá-

. ronse nun 114, 17 por cento a 
respeito do ano 1988. 

.Nos catro últimos anos o incre
. mento dos ingresos no sindicato 
nacional de CCOO supuxo un 
81,83 por cento, mentres que o 
incremento do gasto acadou un 
157,39%. Nese mesmo período 
os ingresos por cuotas experi
mentaron unha suba do 86,95%, 
mentres que as referidas a sub
vencións e actividades aumenta
ron nun 32, 71 por cento, e os in
gresos por representación insti
tucional un 419,93 por cento. 

Non é de estrañar, país, que na 
própria resolución do Congreso se 
faga unha chamada ao princípio de 
solidariedade interna de cara a lo
grar "un orzamento consolidado do 
conxunto do Sindicato Nacional". 
lndícase que é necesária unha 
maior racionalización dos recursos 
financeiros, xa que "o camiño per
corrido é cando menos interesante, 
con lagoas pero interesante". 

Pero, con problemas económicos 
ou sen eles, o certo é que os ho
mes e mulleres das Comisións 
Obreiras de Galiza apresentaron 
tamén neste Congreso do pacto e 
da unidade outro aspecto. Os 
pantalóns vaqueiros case que non 
americanas de cores claras e rela
xantes. Son causas do marketing. 
Foi tamén, pois, o Congreso da 
revonversión externa. Porque, ao 
que se ve, tamén os sindicalistas 
galegas apostan pala nasa moda. 

A solidariedade 
non chegou ás mulleres 

Apesar do lema que rezaba no 
Congreso, "Construir o futuro 
desde a participación e a solida
riedade", o certo é que máis un
ha vez as mulleres das Comi
sións Obreiras da Galiza queda
ron praticamente excluídas dos 
novas postas de direcciqn. Se
mente unha, Horténsia Alvarez 
Folgar, entra na nova executiva 
para ocuparse, faltaría máis, da 
secreta.ria da Muller. + 
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ANXO IGLESIAS 

Mulleres para todo e sen contrato 

Un lugar 
~ 

a caron 
da fregona 
Cando se di "eu traballo no servizo" ou "sirvo nas 
casas" enténdese que se retire ao servizo da limpeza, 
asi como é habitual escoitar aquilo de "deixei os 
nenes coa serventa" ou frases semellantes. Case 
todos os traballos teñen un nome específico para 
designar a sua función: contábel, electricista, 
carpinteiro, etc. As "empregadas do fogar", como 
tamén se denominan, son mulleres para todo. 

• ANXOS G. SALGADO 

O amplo conceito de "servizo" po
de incluir a limpeza da casa, a co
ciña, a compra, o coidado dos ne,
nos, dos enfermos, dos vellos. E 
un ofício que tradicionalmente de
senvolven as mulleres nas suas 
casas sen cobrar. Un ofício que, 
cando se fai por cartas , poucas 
veces se regula cun contrato. 

Non deixa de surprender que un 
traballo coma este, tan antigo na 
história, ainda se contrate cun mero 
pacto verbal. De todas as opcións 
de traballo de limpeza, as entrevis
tadas coinciden en que as mellores 

A habitación da 
empregada servia 
tamén_ para gardar 
a fregona, as 
basoiras, etc. 

son as oficinas e os locais públicos, 
pola posibilidade de facer un con
trato que lles permita teren direito 
ao paro, á baixa por enfermidade, 
ás vacacións e á xubilación. En pro
porción, unha minoria se benefícia 
destes "priviléxios". 

O groso deste batallón de tra
balladores son simplesmente 
serventas que fan o que se lles 
manda, por horas ou a xornada 
completa. Como o contrato é 
verbal, a seguridade no pasto 
de traballo depende moito da 
relación que se estabelece coa 
señora ou co señor da casa . 
Cando a traballadora protesta 
por algun abuso, o normal é 
que teña os olios postos neutra 
casa. 

Ás veces non compensa 
o pagamento da S.S. 

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

O único papel que média nesta 
relación laboral é o referente á 
Seguridade Social. A base de co
tización é de 65.670 pta. , cunha 
cuota de 14.447 pta .. A lei esta
belece que o empregador abone 
12.017 pta .. e a empregada 2.430 
pta .. da cuota. Na realidade, o re
parto desta contribución pode im
plicar, desde a rebaixa das 
14.447 pta .. do salário da traba
lladora, a pactar outro reparto no 
pagamento da cuota a marxe do 
estipulado pola lei. As presta
cións deste Réxime Especial da 
Seguridade Social cobren a asis
téncia sanitária e a xubilación , 
excluíndo as restantes do Réxime 
Xeral. En moitas ocasións, ás 
empregadas non lles compensa o 
pagamento da cuota, preferindo 
utilizar a cartilla dun familiar e "fi
gurar no paro". 

Bipa Gómez 
1Cans~i de ser unha puta de mesa camilla' 
Bipa G. casou aos 18 anos, como 
moitas rapazas da sua idade, 
considerou que casar significaba 
a emancipación dos pais. O seu 
home gañaba o suficiente. Ao 
pouco tempo chegou a primeira 
filia e, pasado un ano, a segunda. 
Hoxe, Bipa ten 34 anos, leva seis 
separada, o mesmo tempo que 
está a traballar no servizo da lim
peza. Cando lembra o seu matri
mónio 'di: 

"Cansei de ser unha puta de me
sa camilla. Pasaba o dia facendo 
tortillas, limpando a casa, vendo 
os debuxos animados, facendo 
os deberes do coléxio coas miñas 
filias. O meu home pasaba todo o 
dia fóra, cando chegaba pola noi
te, perguntaba pola cea e deitá
base cos deportes da rádio. De 
cando en vez, pasaba o pano de 
po á sua muller ... Despois de dez 
anos, non me recoñecia no espe
llo". 

Desde que se separou, ten que 
gañar os cartos, e non só lim
pa a sua casa, senón tamén as 
dos outros. O cámbio foi para 

mellor? 

Por suposto, teño liberdade para 
facer o que quero. Antes era un 
robot, agora son eu. Os primeiros 
meses tras a separación foron 
duros. Tentaron embargar os mó
beis da casa pelas débedas que 
tiña meu marido, daquela el tam
pouco nos pasaba cartas .. Despe
dí ronme do primeiro traballo co
mo dependenta, cando souberon 
que eu era o cabeza de família 
con duas filias. Pasei a !impar 
despachos e coñecin a xente que 
me axudou. Despois, as causas 
melloraron. 

Unha Cooperativa 
de Limpeza · 

Bipa formou unha cooperativa de 
limpeza con outras cinco mulle
res. Dous centros sanitários e os 
portais dalgunhas casas foron os 
primeiros traballos. O INSALUD 
convoca anualmente o concurso 
dos contratos de l"impeza nos 
hospitais e, cada ano, repétese a 
sensación de agóbio perante a 
posibilidade de perdelo. Se isto 

acontece, as mulleres da coope
rativa quedan sen direito ao pa
ro, pois son traballadoras autó
nomas. 

Cando as causas marchan ben na 
cooperativa, cada unha cobra ao 
redor das 55.000 pesetas men
suais. A xornada laboral é de seis 
horas. Non hai pagas extras e se 
enferman, non ·cobran . Cando 
algunha quer coller vacacións, 
contrata a alguén que faga o seu 
traballo ou substitúea unha com
pañeira da cooperativa, tendo asi 
dobre xornada. 

Como son as relacións na coo
perativa? 

Depende das épocas. Un dos pia
res defectos son os comentários , 
da vida privada que non veñen a 
conto. Ao princípio, todas partia
mos dunha basa: non habia nada. 
Cando empezamos a ter traballo, 
empezaron tamén os ciumes e a 
desconfianza, que se unha traba
lla máis ca outra, que se se tan 
limpezas que non se comunican á 
cooperativa, etc. 

Almudena e Bipa son dous exem
plos da traxectória vital das cha
madas "mulleres de servizo". A 
primeira atrap,ada por unha revo-
1 u ci ón que lle cambiou radical
mente a vida, a segunda coñeceu 
este traballo, cando cansou de 
"ser un robot" como ela di. Pero 
hai outras moitas mulleres que 
limpan as casas, os portais, as 
oficinas, os hospitais. Cada unha 
ten a sua historia, unhas máis sin
gulares ca outras, e os motivos 
polos que traballan de serventas 
son múltiples. 

A maioria coincide en que non lle 
gasta este ofício, pero é o máis 
asequíbel por ser unha continua
ción do que facian na sua casa. 
Din que "de algo hai que comer" 
e moitas son especialistas en "es
tirar as comidas", un cocido pode 
durar unha semana, o parco é a 
carne que máis entra nas suas 
casas e os ovos, o alimento máis 
socorrido. A case nengunha lle 
gustaria que as suas tillas traba
llasen como serventas, pero algu
n ha dixo: "mellor serventa que 
puta".+ 

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

. Por outra banda, ainda que o salá
rio mínimo estabelecido por 40 ho
ras semanais é de 56.280 pta .. pa
ra os maiores de 18 anos, os salá
rios reais das "empregadas de fo
gar" a xornada completa rondan as 
40.000 pta .. mensuais. Botando un 
olio á realidade, vemos que, na 
maioria dos casos, este ofício se 
desenvolve na chamada economia 
sumerxida, nun marco laboral de 
illamento e indefensión das traba
lladoras ante os abusos dos em
pregadores. 

Moitos destes empregadores son 
mulleres. Neste ofício é patente a 
insolidariedade que hai entre as 
mulleres, cando unha manda e a 
outra obedece. Non é a primeira 
\AieZ que acorre, por exemplo, o 
caso que conta Almudena Veiga: 
"Fun facer a entrevista a unha ca-
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Almudena Veiga 
'Xa levo tres noivos, 
pero ser portuguesa e serventa non axuda' 
Almudena Veiga é portuguesa e 
ten 28 anos. Leva a metade da 
sua vida traballando como "em
pregada do fogar". A outra meta
de viveuna en Mozambique. 
Neste país, os seus pais acada
ran unha boa posición económi
ca coa plantación de algodón. 
Tras a revolución, perderon todo 
o que tiñan: casa, terras, proprie
dades. Lembra que "as mulleres 
estivemos meses sen sairmos da 
casa. Tivemos que marchar co 
posto, coa nosa roupa de verán 
e chegamos en Decembro a Lis
boa". 

En Portugal quedaron os pais e 
os cinco fillos pequenos. Almude
na e o seu irmán maior viñeron 
traballar a Vigo, el nunha pana
daria, ela no servizo. Tempo des
pois, alugaron unha casa e trou
xeron ao resto da familia. Os ho-

mes traballan na construción, as 
mulleres na limpeza. 

A parte das penúrias económi
cas, Almudena ten duas espiñas 
cravadas: os estudos e os noi
vos. En Mozambique era unha 
das mellares na clase e vivia co 
benestar da clase média. A ex
pulsión dos portugueses supuxo 
para ela, sendo adolescente, co
ñecer a fame, o racismo e a emi
gración a un país máis industriali
zado como serventa. 

Ao chegar á Galiza comprobou 
que se queria estudar tiña que 
comezar de novo, pois non lle 
convalidaban os cursos. Como 
ela di : "Se estudaba, non co
mia". O único traballo asequíbel 
era a limpeza, pois o descoñeci
mento do idioma impedíalle fa
cer outra cousa. Agora, asegura 

que xa non sabe facer outra 
cousa. 

Algunha xente dime que co bon 
tipo que teño, deberia procurar 
outra clase de traballo e moitos 
se estrañan que ainda non casa
se. Xa levo tres noivos na Galiza, 
pero ser portuguesa e serventa 
non axuda. Un deles díxomo cla
ramente. Non queria casar por
que a sua família considera que 
eu son pouco para o seu tillo. 
Gostaríame marchar lonxe, pro
bar sorte noutro lugar. Ao mellor 
podo facelo cando sexamos me
nos na família. 

Voltaria a Mozambique? 

Si. Gostaríame ver como está 1 

agora, non sei se para quedar ali. : 
Foi, desde logo, o mellar tempo 1 

da miña vida.+ : 
1 

L-------------------------------------------------------------------------------~ 

sa, dixéronme que comezara a tra
ballar ao dia seguinte. Estiven un
ha semana e a señora díxome que 
non volvese, sen darme nengunha 
explicación. Máis tarde, estando 
traballando noutra casa, inteireime 
casualmente do motivo nunha ten
d a do mesmo bairro . Dixéronme 
que aquela señora comentara que 
o seu home me miraba moito e non 
lle gastaba ter competéncia na sua 
própria casa". Outro caso habitual 
é o despedimento das mulleres 
preñadas, agás cando a señora 
non atopa outra mellar. 

As perrucarias tamén constituen 
unhas boas fontes de informa-

ción. Aqui as mulleres, mentres 
lles poñen os rulos ou lles lavan a 
cabeza, falan do seu entorno do
méstico sen cortapisas. Non é ra
ro escoitar frases coma estas: 

"Outro dia paguei 30.000 pta. de 
teléfono porque a chica ten o noivo 
en Barcelona. Díxenllo e ela nega 
que chamara, pero eu xa lle des
contei o importe da sua paga". 

"Estou desesperada porque non 
atopo unha nova serventa. A mi
ña xa está vella e non ten pacién
cia cos rapaces. Dame medo me
ter unha descoñecida na casa, 
sen referéncias. Hoxe é difícil en
contrar unha boa". 

ANXO IGLESIAS 

Até non hai moito tempo, a figura 
de "interna" era frecuente nas ca
sas de clase média-alta. A habita
ción particular da "empregada de 
fogar" soía ser a que estaba máis 
perto da cociña e o seu servizo, 
que en moitos casos non incluía 
unha ducha, servia tamén para 
gardar a fregona, as basoiras e 
outros trebellos. O tempo de sair 
a dar unha volta variaba desde 
un par de horas diárias, a facelo 
coincidir con sacar os nenos de 
paseo ao parque. Moitas destas 
"internas" pasaban anos na casa, 
se non casaban, chegando a for
marparte da família á que ser
vian.+ 

r--------------------------------------------------------------------------------, 
Cuarenta mil empregos sulagados 
As empregadas de fogar son 
unhas cuarenta mil e máis da me
tade desenvolven a sua prática 
profisional nos circuitos da econo
mia sumerxida, segundo se indica 
no estudo O servício doméstico en 
Galiza: indagacións sobre condi
cións de vida e traba/fo, encarrega
do pola Consellaria de Traballo. 

A mesma investigación sinala 
que o 67% das empregadas afir
maron non contar con nengun ti
po de seguridade social e o 
95,7% perceben mensualmente 

cantidades inferiores ao salário da povoación femenina entre 18 
mínimo interprofisional. e 25 anos non resulta extrana a 

Por outra parte, o 82,3% das en
trevistadas respostaron que tra
ballaban no servício doméstico 
porque necesitaban os ingresos e 
non encontraban outro emprego. 
O 12,2% explica que "isto é o úni
co que sei facer" e semente o 
5,6% afirma que optaron por esta 
labor porque lles gusta. 

conclusión desta investigación 
cando sinala que se "reafirman as 
evidéncias de que este tipo de 
actividade con baixo grao de cua
lificación profisional significa o 
único ámbito onde atopan traballo 
estas mulleres con baixo nivel 
cultural e capacitación laboral, 
polo que a perspectiva de mellara 
profisional é practicamente nula, : 
como ben traduce o tono de re- : 

Tendo en conta que as cifras de signación que se deriva de várias : 
desemprego acadan case o 50% respostas dadas".+ . 1 

1 

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

Occhetto mantén os 
prexuícios de Togliatti 
sobre a independéncia sarda 
No seu número de Marzo, o mensual bilingue sardo 11 Soleo critica 
a posición de Achille Ochetto sobre a independéncia de Sardegna 
e pergunta se comprian corenta anos de reflexión dos comunistas 
italianos para se pronunciar a pral dun quase-sardismo. 

"Falando en Cagliari co gallo da institución da Unione Autónoma 
da Sinistra Sarda Ochetto definira o novo Estado no ·que 
contempla a nova autonomia da Sardegna, como un Estado 
quase-federal ( ... ) Pero este quase revela unha posición política 
insostíbel , gorbachoviana ou serba-federal. Unha posición que 
semella defender un quase ou meio centralismo estatal, cunha 
autoridade central forte". 

"Consideramos a independéncia unha condición esencial para 
cultivar a nasa forma autóctona e orixinal de convivéncia', di o 
comentário de 11 Soleo que promete seguir dicutindo "cos amigos 
da Unione Autónoma da Sinistra Sardéi'. A revista lembra que 
desde o discurso de Togliatti en Cagliari (1947), "os c.omunistas 
tardaron corenta e cinco anos en aproximarse a un quase
sardismo. Cantos decénios e catástrofes lle comprirán ainda para 
superar inteiramente o senso unitário do Estado que se agacha 
nesta nova timideza". 

Os empresários rion saben 
se votar a González ou a Aznar 
"Os empresários dubidan entre votar ao PSOE ou ao PP, porque 
non saben cal destes dous partidos defende mellor os seus 
intereses'', declara o presidente da Confederación Española de 
Organizacións Enmpresariais (CEOE). Nunha entrevista publicada 
polo diário El Mundo o 13 de Abril, J.M. Cuevas di que as suas 
relacións co PP "non son as que se din: eu non teño metido no 
peto ao señor Aznar". O presidente critica ao líder do PP "que trate 
constantemente de erosionar ao governo apoiando teses que non 
son de recibo". Na opinión do presidente da patronal "o PP deberia 
avanzar con máis rapidez en dar a coñecer as suas alternativas. O 
señor Aznar debe explicar perante asuntos concretos que faria el 
mesmo se estivese na Moncloa. Pola contra xoga a dar a imaxe 
de que é mais progre ca González. O señor Aznar non pode 
quedar só nas críticas". 

Queren ampliar o límite 
das 200 millas en todo o mundo 
A pretensión chilena de chantar bandeira eneal dos bancos de 
langosta que fican amáis de catrocentas millas das suas ribeiras, 
recibe un comentário editorial da revista Industrias Pesqueras do 
15 de Marzo. "A teoria do Mar Presencial Chileno ampara as 
ambicións de extender o domínio marítimo do país austral deica a 
illa de Páscua, situada a 1950 millas da beira continental". A 
revista sinala a circunstáncia coincidente de vários paises do 
mundo que pretenden extender o seu domínio marítimo exclusivo 
alén das 200 millas: "Suláfrica prosegue a sua política de 
nacionalización da explotación dos recursos pesqueiros e de 
pechar o acceso á frota española; noutros paises acorda o 
interese polos caladoiros acarón da beira exterior das 200 millas. 
Na outra banda do Atlántico, a administración arxentina, 
baseándose nunha revisión su generis das liñas de base, 
extendeu na práctica a sua zona económica exclusiva". 

Acabar cos labregos 
"Todos parecen estar dacordo (na CE) en que haberá que 
prescindir do millón e meio longode labregos que ainda quedan no 
Estado español -di o novo director de Integral, Jordi Bigas, no seu 
número de Marzo-( ... ) A actividade agrícola require cualificación e 
polivaléncia. Mais non está valorada: moitos labregos teñen 
ingresos inferiores ao salário mínimo ainda que traballen moito 
máis e dispoñan de menos tempo libre. ( ... )O contrasentido é 
evidente: os labr.egos son indispensábeis para alimentará 
povoación, pero seguen menospreciados culturalmente. Asi , 
contra menos labregos ten un país, máis avanzado se considera. 
( ... )O finanzamento da CE á agricultura -o 60 por cento do 
orzamento- é proporcional ao volume de produción e concentra a 
meirande parte das axudas nas explotacións mais grandes e 
intensivas ( ... ) asi que por cada peseta que recebe a agricultura 
portuguesa caen dezaoito en Holanda. Pero en Portugal hai case 
un millón de labregos mentres nos Paises Baixos non chegan a un 
carto de millón".+ 
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NACIONALISMOS EN EUROPA 

O Vice-presidente do 
Governo de Croácia, 
Zdravko Tomac, realizou 
a primeira viaxe oficial ao 
exterior a terras 
catalanas. O motivo da 
sua visita era a procura 
de axuda económica e 
política para reconstruir o 
país. Tamén aproveitou a 
viaxe para denunciar "a 
crueldade da guerra con 
Sérbia" e mostrar a sua 
esperanza "no acordo de 
paz das Nacións Unidas, 
cuxos obxectivos son 
acabar co conflito e 
asegurar que a xente 
poda voltar ás suas 
casas". Nesta entrevista, 
concedida a A Nosa 
Terra en Barcelona, 
Zdravko Tomac analisa 

· cuestións relacionadas 
coa guerra e "o camiño 
para recuperar a paz e a 
nasa total 
independéncia". 

Zdravko Tomac, vice-presidente de Croácia 
1 A crise económica de· Sérbia pode axudar a porlle fin ao ce 
•PACOSOTO 

Cal é o seu estado de ánimo an
te o acordo de paz das Nacións 
Unidas? 

Persoalmente si, ainda que consi
dero que ternos un grande camiño 
que percorrer. Por exemplo, unha 
das maiores dificuldades é conse
guir que se desintegre o actual 
exército iugoslavo e que se poña 
o control do armamento en mans 
internacionais. De todas as manei
ras, costará bastante acadar un
ha paz verdadeira e durareira. Hai 
que ter en conta que_ Sérbia violou 
13 tréguas e que non está dispos
ta a ceder palas boas. 

Que prazo lle dá a ONU para 
que poda cumprir o plan de 
paz? 

Máis ou menos un ano. Pensamos 
que no próximo verán o exército 
iugoslavo tense que ter retirado de 
todo o território croata. Os Cascos 
Azuis das Nacións Unidas terian 
que quedarse un pouco máis pará 
asegurar ·a alto o fogo e evitar cal
quer tipo de problemas. 

De que forma ere vostede que 
se poderán recuperar territórios 
e cidades croatas como Eslavó
nia oriental, Craiina ou Vukovar, 

'O oitenta por cento 
do naso orzamento 
gástase en axuda a 
refuxiados, orf.os e 
mutilados'. 

que ainda seguen controladas 
polos sérbios? 

Oxalá pudésemos recuperar.estes 
territórios pacíficamente. Orabén, 
nen os políticos nen o povo de 
Croácia renunciarán nunca a unha 
parte da sua pátria. É imposíbel. 
Estamos dispostos a empuñara
sarmaspara recuperar o quenos
pertence. Sabemosqueun verda
deiro plano de paz ten que ter en 
canta esta cuestión . Hai dous xei
tos de recuperar o que hoxe con
trola o exército iugoslavo: pala via 
militar ou por métodos pacíficos. 
Nós optamos pola segunda solu
ción. Agardamas que Sérbia, que 
está envolta nunha grave crise 
económica, con inflación superior 
á nasa, remate de entendelo. 

Que aportan vostedes para lo-

'Calquer plano de 
paz, ten que 
contemplar a 
recuperación dos 
territórios que nos 
pertencen'. 

grar esa paz que din están a 
buscar? 

Desde o ponto de vista estricta
mente militar, ceder os cuarteis 
que abandonou o exército iugosla
vo aos Cascos Azuis. Economica-

r----------------------------------------------------, 
1 Lamento moito o papel 
que xogou o Estado español' 
Que opinión lle merece a ac
tuación do Estado español no 
conflito? 

Sinceramente, lamento moito o 
papel que xogou España nesta 
guerra, ainda que celebro que 
Fernández Ordóñez teña rectifi
cado ao manifestarse por unha 
solución pacífica do enfrenta
mento. A CEE, en xeral, non ·es
tivo á altura da situación e tar
dou moito en reaccionar positi'
vamente. 

Que pensa vostede dos movi
mentos nacionalalistas de Ca
talunya, Euskadi e Galiza? 

Nós solidarizámonos con todos 
os movimentos que loitan pala 
independéncia e coas nacións 

sen estado que aspiran a ser re
coñecidas plenamente. Descoñe
zo o que pasa na Galiza, pero 
agradezo infinitamente a axuda 
moral, económica e de todo tipo 
que estamos recebando de cata
láns e bascos. • 

'N~n sei o que 
pasa na Galiza. 
Cataláns e bascas 
apóiannos'. 

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

mente, pouca cousa. O 80 por 
· cento do orzamento gástase en 
axuda aos refuxiados, mutilados, 
orfos, etc. E tamén ternos que fi
nanciar ao naso próprio exército. 
Vivimos unha grave crise econó
mica e moitos problemas sociais. 
Nestas condicións, pouco máis 
podemos facer. 

Pero afirman que buscan a paz 
e fináncian un exército de 200 
mil persoas ... 

Esta situación vennos imposta po
la guerra. Fumos atacados por un 
poderoso exército que tiña armas 
e municións para tres anos de 
guerra. Para deter ou limitar esta 
agresión tivemos que organizar en 
pouco tempo unha nova estrutura 
militar. lsto, nen que dicer ten, 
custa diñeiro. Pero nós non somos 
militaristas. Amamos a paz. Os or
zamentos irán cambian a medida 
que se vaia asentando, consoli
dando a paz. 

A reactivación económica 

Ainda asi é urxente a reactiva
ción económica do país. Cales 
son os planos que teñen para 
logralo? 

9 primeiro de todo é buscar a paz. 
E a única forma de reconstruir 
economicamente a Croácia. Sen 
paz non hai reconstrución posíbel. 
Este paso seria o primeiro para 
salvar a tempada turística deste 
ano. Se as forzas das Nacións 
Unidas garanten a paz, creo que o 
conseguiremos, polo menos par
cialmente. Grácias ao alto o fago, 
podemos restabelecer o tráfico 
aéreo, marítimo e ferroviário. 

Tamén necesitaremos acuda 
económica de Ocidente. De nós 
depende lago que esta axuda 
non hipoteque a nasa indepen
déncia e a nasa marxe de mano-

bra a nível europeu. 

Seguen a manter relacións co
merciais con outros territórios 
que conformaban o antigo esta
do iugoslavo? 

Os vínculos comerciais con Sérbia 
están rotos totalmente. Con Eslo
vénia, pola contra, a relación eco
nómica é boa e queremos que 
ainda mellore. 

Unha vez que teña rematado o 
conflito, non teremos nengun pro
blema en relacións normais con 
Belgrado, sempre e cando se fa
gan en pé de absoluta igualdade. 
A rnédio prazo o naso futuro co
mercial instálase sobre unha 
unión alfandegária con Bósnia e 
Eslovénia, pero tamén con Aus 
tria, ltália e Checoslováquia. 

Fabricación de 
armamento cos sérbios 
Como explica vostede que sér
bios e croatas sigan fabricando 
conxuntamente carros de com
bate para réximes tan pouco de
mocráticos como Kuwait? 

Penso que vostede retírese a fá
brica de Djuro Djakovic. Neste ca
so, trátase dun contrato cunha 
cláusula comercial moi antiga que 
estamos obrigados a cumprir. Se
ria absurdo romRer un contrato 
que nos proporcionou 180 millons 
de dólares. 

Pero non lle parece unha contra
dición bastante insostíbel que 
os seus sócios sérbios, no caso 
que nos ocupa, lles estexan pro
porcionando material para a 
produción de armamento de uso 
próprio e para a exportación? 

Non é así. Boa parte do material re
quisámosllo ao exército sérbio. Te
rnos que ser fortes militarmente se 
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'O naso futuro · 
comercial 
planifícase sobre 
unha unión 
aduaneira con 
Bósnia, Eslovénia, 
pero tamén con 
Austria, ltália e 
Checoslováquia'. 

queremos que os sérbios recuen. 

Fálase tamén de tráfico de ar
mas na fronteira con Eslovénia 
e de que os están axudando 
mercenários extranxeiros. Que 
hai de certo nestas notícias? 

Penso que isto é unha esaxera
ción. Non nego que pudese haber 
tráfico de armas, nen sequer que 
ainda se estexan a dar casos iso
lados. Tampouco que haxa alguns 
mercenários. Teña en canta que 
estas condutas ilegais só benefi
ciaron ao Partido do Direito Croata 
(extrema direita), pero non a imen
sa maioria do pavo". 

Nesta cuestión houbo unha gran 
operación intoxicadora e propa
gandística para facerlle crer á co
m un idade internacional que a 
agresión imperialista de Sérbia 
era un incidente de pouca monta. 
Todos os grupos armados irregu
lares que loitaban no bando croa
ta foron desmobilizados e os 
seus dirixentes detidos e xulga
dos por teren violado os códigos 
militares.+ 
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Ao nacionalismo só o frea un sistema eleitoral inxusto 

Os británicos optaron 
por uns conservadores con rosto humano 

• FERNANDO CARBALLA 

A derrota eleitoral dos 
Laboristas, por cuarta vez 
consecutiva desde 1979, 
anúncia unha camiñada da 
política no Reino Unido 
cara un sistema a cada 
máis parecido ao reinante 
nos Estados Unidos e no 
Xapón: perpetuación no 
poder. Os cidadáns teñen 
direito a cambiar o 
governo, e un 57 por cento 
fican esperanzadoramente 
expectantes. O outro 43 
por cento vota 
invariabelmente o mesmo. 

Nun sistema eleitoral no que un 
só voto de diferéncia en cada dis
trito (650 distritos son 650 depu
tados) pode dar todos os eleitos a 
un único partido -no límite ab
surdo do mecanismo-, é mate
maticamente imposíbel a criación 
de alternativas. Politicamente é 
outro cantar, porque as diferén
cias entre conservadores e labo
ristas son, na maioria das gran
des opcións, moi tracas. 

senten preocupados. -
Menos os mercados da bolsa. Na 
City, que nunc~ agachara as suas 
simpatías polos conservadores, a 
vitória de Major foi saudada con 
eufória. Houbo alzas espectacu
lares nos valores e, nunha inicia
tiva sen precedentes, o Banco de 
Inglaterra emitiu en catro tramos 
bonos do Tesauro por valor de 
150.000 millóns de pesetas ás 
2.30 da madrugada! Duraron mé
dia hora no mercado. O primeiro 
a penas uns minutos. 

Pesada carga para Major 

Martín Jacques, antigo director da 
revista Marxism ioday nun artigo 
do Financia/ Times este último fin 
de semana. Por facérense elexí
beis, e tamén por culpa do popu
lismo thatcheriano, perderon as 
suas raíces. O "re-posicionamen
to" laborista foi, en última instán
cia, un exercício de marketing. 

Escócia, 
ameaza para a Unión 

Tamén os inquéritos enganaron 
en Escócia. Pero non tanto como 
parece. O aumento do Partido 
Nacionalista Escocés (SNP) foi 
superior ao 50 % en número de 
votos. En total, máis de 600.000. 
Aqui, ao Norte da muralla de 
Adriano, foi especialmente cruel o 
sistema eleitoral maioritário. Cada 
un dos tres deputados nacionalis
tas tivo que ter unha média de 
210.000 votos para ser eleito. A 
laboristas e conservadores abon
dáronlles con exactamente cinco 
veces menos: 42.000. 

Un cuarto mandato para os tories 
constitue unha ofensa para o sis
tema bipartidista. Para a esquer
da británica converterase nun cal
do de cultivo para a corrupción in
telectual, se non moral, para a in
doléncia, a (auto)compracéncia e, 
en último termo, desesperación. 
Cando os desposuídos non en
contren saídas no sistema políti
co, buscarán alternativas tora. 
Para alguns meios de negócios, a 
corrupción británica, real ou po
tencial, é unha sensación de om
nipoténcia progresiva. Todos se 

Para os conservadores, o Xoves 
dia 9 de Abril representará un reto 
histórico. O seu primeiro ministro 
enfrentaba unha situación herdada 
dificilísima no económico. Á lem
branza da Poi/ Tax (un imposto fis
cal mente moi reaccionário, que 
provocou as iras da maioria da po
voación e unha oposición furibun
da contra o Estado), un desempre
go rampante e unha decadéncia 
internacional difícil de frear unían
selle a inseguridade provocada pa
las privatizacións de servizos públi
cos elementais, cun funcionamen
to en moitos casos desastroso. O 
acceso a eles haberá que pagalo. 
O que non teña con que... E ape
sar diso, en maxistral pirueta, os 

O laborista Kinnock dimitiu como conse
cuencia dos resultados eleitorais. 

A esta derrota relativa hai que 
unirlle a gran implantación do na
cionalismo no partido laborista, 
cunha plataforma ~leitoral que 
clama pala devolution, quer dicer, 
unha autonomía moi ampla e un 
Parlamento próprio en Edimbur
go. O solapamento de votantes, a 
inércia do voto pragmático ao Ja
bour en moitos distritos fixeron o 
resto. En todo caso, nunca estivo 
tan alto o nacionalismo en Escó
cia como en 1992. A próxima 
prioridade para o SNP é conse
guir uns grandes resultados nos 
próximos comícios para os dis
trict council do 7 de Maio. En pa
labras de Andrew Welsh, un dos 
tres deputados nacionalistas, "es
ta é a única mensaxe que Lon
dres é capaz de entender". • 

tories conseguiron substituir á 
Thatcher con algo críbel. Unha das 
sucesións máis brillantes na histó
ria da política convencional de Oci
dente. Unha política non moi dife
rente da anterior, ainda que máis 
moderada e máis prudente. 

Os laboristas, pala sua parte, 
apuñan un programa non moi di
ferente. Un movimento que per
deu a sua alma. Asi o chama 

UNHAS ELEICIÓNS PARA VOLVERÁ GUERRA DE CLASES 

Nunca antes aparecera tan explícitamente re
presentado ao eleitorado británico, o fracaso 
da acumu.lación e o sistema de livre compe
téncia para governar o país. Os británicos vi
ven desde os tempos da Thatcher nunha re
cesión que rabuña as condicións de vida dos 
que viven do seu traballo e entolda o futuro 
do sistema de producción industrial máis vello 
do mundo. 

A autoridade dos conservadores experimenta 
o momento máis baixo desde o remate da 11 
Guerra Mundial. Nen unha só das prescrip
cións monetaristas para reanimar a economía 
do país deran resultado: non mellara a com
petitividade da indústria, decae a calidade dos 
servícios e cada semana aumenta a lista dos 
parados. Vólvense atrás privatizacións sona
das coma a dos teléfonos e parte do ferro-ca
rril. Facer unha Numáncia dun imposto muni
cipal abusivo (o Poi/ Tax), pon en pé de guerra 
a cidadania. E certo, despois de oito anos de 
monetarismo, que hai máis ricos. Pero o país 
aparece dividido entre un Sul especulador e 
privilexiado e o Norde reconvertido e asexado 
polo paro. A cidadania compraba o que é vivir 
sen emprego nun sistema que predica a liqui
dación da asisténcia pública. As consecuén
cias do monetarismo atinxen á calidade de vi
da, a convivéncia (un dos orgullos do sistema 
británico) e a integración do Reino Unido. Un
ha política de policías paralelas e a violéncia 
de Estado agrava a situación do Ulster. En 
certa altura da campaña hai quen di que as 
únicas victórias conservadoras merecentes de 

G. LuCA DE TENA 

tal nome, serian nestes anos negros a da 
campaña militar das Malvinas e a da posición 
do governo na folga dos mineiros. Emprego, 
ensino, asisténcia sanitária, carestía da vida e 
vivenda son asuntos principais da campaña . 
Pero a economía aparece en primeiro termo. 
A producción baixa en Xaneiro un 0,7 por cen
to; o paro sube en Febreiro en 40.200 traballa
dores máis, o que suma un total de 2.650.000 
desempregados. A situación da balanza de 
pagos non mellara e agrávase a inflación. 

Os ventas parecían soprar só para ás naves 
laboristas. Tanto alomenos como pintaban pa
ra os conservadores no ano 1945, o momento 
máis alto de popularidade de Churchill, cando 
ninguén daba nada pala candidatura do seu 
adversário, o laborista Clement Attlee, que 
arrasaría nas eleicións. 

Os laboristas non deron 
capitalizado a 
indignación dunha 
grande parte do 
eleitorado contra o 
partido do poder 
financeiro 

Hai quen explica a entrega do cuarto man
dato histórico aos conservadores neste 
momento de crise, por unha pésima cam
paña laborista. O candidato a ministro da 
Facenda no governo de Nei l Kinnock reve
lou unha semana antes das votacións que 
preparaba un orzamento re-distributivo con 
fortes impostas para os que gañasen máis 
de catro millóns de pesetas ao ano. Os 
conservadores, que están a subir os im
postas tanto . ou máis ca os laboristas, 
aproveitaron para por o grito no ceo e se 
laiaron polo que chaman o regreso a unha 
guerra de clases: 

Outros -sobretodo na pequena empresa- defi
nen explícitamente un voto vindicativo na ex
presión "os conservadores metéranos na re
cesión, e correspóndelle a eles mesmos tirar
nos dese pozo". O certo é que os laboristas 
non deron capitalizado a indignación dunha 
grande parte do eleitorado contra o partido do 
poder financeiro. En boa parte, por unha tei
ma case enfem iza por pareceren moderados 
e centristas a golpe de descafeinar a espera
da mensaxe radical. 

No entanto, John Majar atinxia o obxectivo 
máis difícil: convencer ao votante de que o 
seu governo non tiíja nada que ver coa arro
gáncia da Thatcher e a sua teima privatizado
ra. O governo conservador que sucede ao da 
Thatcher non se gaba de que está a investir 
outravolta en asisténcia pública, pero o eleitor 
sábeo ben.+ 
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A LIBERALIZACIÓN ECONÓMICA 

A decisión prodúcese un ano antes do tope acordado coa Comunidade 

A posibilidade de .obter créditos en divisas 
limitada pola falta de cultura financeira 
•RAMÓN FERNÁNDEZ 

O pasado 1 de Febreiro de 
1992 entrou en vigor a 
nova normativa que ven 
liberalizar praticamente na 
sua total id ad e as 
transaccións 
económicas co exterior e 
que marca unha nova 
etapa na adaptación do 
Sistema Financeiro 
español á C.E.E., ainda 
que esta decisión do 
governo prodúcese un ano 
antes do tope acordado 
coa Comunidade. As 
modificacións que 
introduce na operativa 
bancária e a confusión que 
está criando nos usuários 
inducen a intentar clarificar 
as suas expectativas, 
fuxindo dos termos 
eminentemente técnicos 
na medida do posíbel, 
ainda c0rrendo o risco de 
obviar certos aspectos que 
nun estudo estrictamente 
económico non 
poderíamos esquecer. 

Deixaremos a un lado, polo mo
mento, a análise das modifica
cións que atinxen especificamen- . 
te . á operativa comercial/financei
ra referida ás empresas exporta
doras/importadoras, dado que se 
lle supón determinada experién
cia nas operacións con divisas, e 
tamén porque moitas das posibili
dades contempladas nesta nova 
normativa xa podían facelas, ain
da que agora increméntanse e 
mesmo facilítase o proceso de 
materialización das operacións, o 
cal levará con toda seguridade a 
un incremento na demanda de fi
nanciación en div.isa (por algun 
chmada crédito exterior). Téñase 
en canta que no ano 1990 esta 
via de financiación incrementou
se até 1,8 billóns. 

Vamos pois centrarnos nas posi
bilidades que isto oferece á xen
te de a pé ou consumidor, e na 
valoración de certos aspectos 
que deberán terse sempre pre
sentes. 

Estase constatando en todas as 
entidades bancárias o interese 
que desperta esta nova posibili
dade .na clientela necesitada de 
préstamos para comprar deter
minados bens (vivenda, coche, 
etc.), motivado fundamentalmen
te polo alto tipo de interese da 
peseta que converte nunha pe
sada lousa a obtención dun 
préstamo por parte dunha família 
média en ingresos, e que están 
a ver nos tipos de interese de 
determinadas divisas a posibili
dade de alixeirar este lastre na 
sua economía. Pero, ao mesmo 
tempo, a sua cativa "cultura fi
nanceira" non lles permite valo
rar os riscos que comporta a no
va operativa. Velai un dos pri
meiros problemas que afronta o 
tema que nos ocupa: se xa é evi
dente que o coñecimento da 
operativa bancária en pesetas 
non é grande na maioria das 
persoas, é lóxico pensar f1Ue ao 

incrementar a sua complexidade 
operando con divisas, o desco
ñecimento sexa pouco menos 
que total e hai dados abando 
que constatan esta aseveración. 

Polo tanto, e indo ao concreto, irnos 
sinalar aquelas características que 
se deben ter en canta antes de soli
citar un préstamo en divisa. 

O tipo de interese 

diferencial, dependendo de diver
sos critérios (o cliente, o importe 
do préstamo, o prazo, etc.). Na 
operativa normal pódese dicer 
que se moverá ao redor do 2%, 
isto é, se a divisa (por exemplo o 
dólar, ten un tipo libar do 4,5%, ao 
engadir o diferencial do 2% que
daría nun tipo final para o cliente 
dun 6,5%), e asi sucesivamente 
segundo sexa o tipo libar da divi
sa que se escolla e o diferencial 
que aplique a entidade bancária. 
Evidentemente este .tipo de inte-

Prazo 3 meses 

Custo 
lipo de Seguro lipo de 

Moeda interese de cámb10 TOTAL interese 

$USA 4,375 8,243 12,618 4,625 

Libra 10,937 1,837 12,774 11 ,000 

D Mark 9,750 2,787 12,537 9,750 

F. francés 10,125 2,407 12,532 10,125 

F. suízo 8,625 3,915 12,540 8,375 

ECU 10,125 2,359 12,484 10,125 

len 4,875 7,816 12,691 4,625 

Datos ao 23/3/92 

rese resulta atractivo a primeira 
vista, pero existe o risco de cám
bio, atopándonos coa segunda 
característica a ter en conta. 

Risco de cámbio 

Como o préstamo en divisa terá 
unhas amortizacións que haberá 
que facer precisamente na mes
ma moeda extranxeira, e unha 
persoa residente no Estado Es
pañol non xera esta divisa, terá 
que aportar pois as pesetas 

Prazo 6 meses Prazo 1 ano 

Custo Custo 
Seguro lipo de Seguro 

de cámb10 TOTAL interese de cambio TOTAL 

7,808 12,433 5,125 6,986 12,111 

1,518 12,518 11,000 1,462 12,462 

2,632 12,382 9,625 2,565 12,190 

2,235 12,360 10,125 2,192 12.317 

3,943 12,318 8,000 4,055 12,055 

2,141 12,266 10,125 2,079 12,204 

7,730 12,355 4,500 7,605 12,105 

Cada divisa ten un tipo distinto de 
interese que ven marcado por un
ha série de factores, como poden 
ser: o tipo de interese que estexa 
en vigor no seu país, a inflación 
dese país, a demanda que exista 
desa moeda nos mercados inter
nacionais, etc. En Europa tómase 
como tipo básico, ao cal referirse, 
o do Mercado de Divisas de Lon
dres, coñecido tecnicamente co
mo LIBOR (London lnterest Ban
king Operative Rate), que ven ser 
o que aqui coñecemos como in
terbancário, ou MIBOR, referíndo
nos á peseta. Sobre este tipo bá
sico (libar), a entidade bancária 
que concede o préstamo fixará un Precios Libar. A engadir o diferencial que aplique o Banco. 

r----------------------~-----------------------------------------------------, 

A peseta debe incluírse como refúxio ante as oscilacións no mercado 
~ 

E máis recomendábel 
o préstamo en multidivisas 
A título orientativo, nestas mes
mas datas, ·o tipo de interese in
terbancário do MIBOR (merca
do de Madrid) para pesetas os
cilaba entre o 12,60% a tres 
meses e o 12,57% a seis me
ses; compárese cos prezos to
tais das divisas (incluído o se
guro de cámbio) e verase que é 
moi similar, o cal nos leva á se
guinte afirmación: Se se quer 
ter seguridade nunha operación 
deste tipo, esquecendo o intere
se por especular e polo tanto 
arriscarse, deberíamos endebe
darnos en pesetas, ainda que a 
prezo final para préstamos per
soais (non hipotecários) situarí
amonos lixeiramente por riba do 
16% de tipo nominal. Pense
mos que engadindo un diferen
cial do 2% orientativo todas as 
divisas en prezo total con segu
ro de cámbio situaríanse por ri
ba do 14%. 

Todo o anterior lévanos ás se
guintes consideracións: 

1.-· De facelo en divisas contrate 
sempre na modalidade de Póli
za Multidivisa (incluída a pese
ta) o cal nos permitiria converter 
a débeda neutra divisa máis se
gura se as oscilacións do mer
cado o fixesen aconsellábel ou 
mesmo a pesetas, tendo en 
canta que isto comportaría a 
antedita comisión de cámbio 
como custo adicional, ainda que 
isto, evidentemente, seria nego
ciábel co banco. 

2.- En operacións a curto prazo 
(3 a 6 meses) é aconsellábel fa
celo nunha divisa das conside
radas estábeis (agora mesmo o 
Florín holandés, o Franco suízo 
ou o Marco alemán ou o ECU) 
sen seguro de cámbio, en todo 
caso, calquer moeda da CEE, 

interesante como tipo de intere
se, que esté integrada no 
S.M.E., que ten unhé! banda de 
oscilación limitada. E moi peri
goso facelo en dólares ou mes
mo en iens, polo risco de oscila
ción do primeiro e a moi posíbel 
revaluación no caso da moeda 
xaponesa, a medio plazo, ainda 
que ambos os dous tipos de in
terese son enormemente atrac
tivos (entre 4 e 5% libar). 

3.- Compre ter sempre en canta 
que ainda que se fale de divisas 
estábeis, non podemos esque
cer que a peseta pode depre
zarse ante esas moedas. 

4.- En operacións a longo prazo 
(hipotecários) é aconsellábel a 
peseta, basándose en que re
sulta previsíbel pensar nunha 
baixa dos tipos de interese nun 
futuro non lonxano. + 

L----------------------------------------------------------------------------~ 

necesárias para cancelar a amor
tización máis os intereses deven
gados, pero calculando a equiva
léncia ao cámbio que nese mo
mento teña esa moeda no Mer
cado de Divisas de Madrid, que 
con toda seguridade será diferen
te, máis ou menos, á paridade 
que existía entre esa divisa e a 
peseta no momento da conce
sión do préstamo, ca cal non po
demos coñecer cando iniciamos 
a operación que cantidade de pe
setas teremos que pagar cando 
se produzan as amortizacións, ou 
sexa, estamos correndo o que se 
chama "risco de cámbio". Por 
exemplo, pensemos nun présta
mo de 10.000 dólares concedido 

. en Xaneiro ao cambio de 100 pe
setas, o que nos dá 1.000.000 
Pts. e que teñamos que devolve
lo en Xullo estando o dólar a 11 O 
pesetas, tendo que aportar pola 
nasa parte 1.100.000 pesetas. 
Claramente custounos 100.000 
pesetas máis do que teñamos 
que pagar por intereses, gastos, 
etc. Existe tamén a posibilidade 
de coñe'cer de antemán o que te
remos que pagar evitando o risco 
de cámbio, asegurando coa mes
ma entidade bancária o cámbio 
de futuro, pero que comporta uns 
custos engadidos ao próprio tipo 
de interese. Este custe é variábel 
segundo a divisa de que se trate, 
pero unha simples ollada ao ca
dro quemáis adiante aparece, di
nos que os tipos de interese de 
todas as divisas máis o custo de 
seu seguro de cámbio tan que 
coincidan praticamente, con dife
réncias mínimas que difícilmente 
superan o 0,5% entre elas, e 
acércanse precisamente aos ti
pos de interese interbancário da 
peseta. lsto é así porque nos pre
zos a futuro das divisas, aparte 
doutros componentes, ten impor
táncia fundamental o seu próprio 
tipo de interese e a sua relación 
cambiaría coa peseta, que é de 
onde sempre partimos. Xa pare
ce que non é tan atractivo como 
pensabamos. E sera ainda me
nos se ternos en contra outra im
portante característica, como é o 
prazo. 

Duración do préstamo 

A duración do préstamo é un 
ponto fundamental a ter en can
ta, pos-to que os tipos de interese 
e os prezos de seguro de cámbio 
contrátanse como máximo a un 
ano, o cal nos situa na inseguri
dade do que vai pasar cando se 
renoven, se o préstamo, como é 
previsíbel en moitos casos (hipo
tecários, etc.), ten unha duración 
superior a un ano. Pensemos na 
hipótese nada improbábel de 
que a moeda extranxeira na que 
está concedido se revalue, e 
mesmo que coincida cunha de
valuación da peseta. 

Gastos de comisión 

Ademais dos gastos e comi
sións que comporta calquer 
préstamo en pesetas, neste tipo 
de operacións con divisas hai 
que ter en canta a Comisión de 
Cámbio (0,2%) que se devenga 
sempre que exista un cámbio de 
moeda, tanto á outra moeda co
mo á peseta (ver cadro) . • 

RAMÓN FERNÁNDEZ é responsábel de ex
tranxeiro do Banco Atlántico en Vigo. 



Non son tolos 
os que están 
Si, en calquer sítio hai "tolos", e 
todo o que se sai da normalida
de ten que ser apartado, porque 
todos lle ternos medo aos '1olos". 
Porque non podemos entender 
que haxa outra forma de ver o 
mundo, unha forma na que o 
pensamento non coincida cos 
feitos, no que se diga que a "vi
da normal" non é vida senón un 
vexetar constante na procura 
dunha morte. 

Dicimos "ese está tolo" ou "can
tos tolos hai no mundo". Son un 
mundo aparte, xente que non sa
be viver en sociedade, porque 
fan dano, teñen un comporta
mento incomprensíbel para as 
persoas "normais". 

A sociedade marca as suas pau
tas e hai que seguilas, porque 
quen non as segue rompe a orde 
social previamente estabelecida 
e fai tambalearse un sistema que 
hai que manter, ainda que non 
nos deixe ser nós mesmos, e 
non digamos que hai que triunfar 
pase o que pase. 

A incoeréncia ou o absurdo dun
ha realidadé só pode ser vista 
por persoas moi sensíbeis, que 
non poden ver inxustiza e calar, 
senón que teñen que rebelarse e 
expresar o que !les sai de dentro. 

lso serve para porlles a etiqueta 
de "tolos" e quizá envialos a 
eses manicómios onde tan fácil 
é entrar e tan difícil sair. 

Solución?, institucionalízase a 
unha persoa, alónxase da sua re
alidade, márcanselle unhas pau
tas a seguir, dánselle uns medi
camentos tranquilizadores e déi
xase vexetar neses sítios anos e 
anos sen darlle xeito de expresar 
o seu pensamento, a sua criativi
dade, a sua orixinalidade. 

Triste será pois 
que algun dia 
nos encontre
mos a esas per
soas, a eses '1o
los'', moitas ve
ces cunha gran 
orixinalidade e 
criatividade indo 
de "institución" 
en "institución", 
de "manicómio" 
en "manicómio". 

Fanse grandes 
edifícios chama
dos "sanatórios 
psiquiátricos" 
onde irán todas 

Cando 
miramos o 
arquivo de 
pacientes dun 
psiquiátrico, 
vemos xente 
que leva aí 
anos e anos, 
que non ten 
nengun tipo de 
patoloxia 
mental 

esas persoas, onde se converten 
en ineptos sociais, xa non saben 
nen poden enfrentarse á socie
dade porque perderon todos os 
seus cauces comunicativos. A 
família non quer asumir o proble
ma e prefire que sigan interna
dos antes de volveren a casa e 
criaren problemas. 

Entón, cando miramos o arquivo 
de paciente- dun psiquiátrico, ve
mos xente que leva aí anos. e 
anos, que non ten nengun tipo 
de patoloxia mental que xustifi
q ue a sua continuación neses 
estabelecimentos. Pero a reali
dade é que ese xa é o seu mun
do, non ten outro nen quer telo, 
e ese o hai soe ser unha resi
déncia para a terceira idade. 

Tan só nos queda a esperanza 
de que a anti-psiquiatria e alguns 
profisionais concienciados están 
rebelándose contra un sistema 
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absurdo e alienante, no que se 
vive ao revés.+ 

MARINA VITA GoNZALEZ 
(0URENSE) 

Dos nosos 
Intelectuais, 
en xeral 
A que grau de intensidade terán 
que chegar o actual proceso de 
fascistización crecente e a ani
quilación cultural paulatina e 
constante, para que sexan a in-

dignación e o compromiso coa 
causa nacional-popular os guiei
ros de actuación dos nasos "inte
lectuais"? Que estan a facer, que 
man están a botar na loita contra 
a "desnormalización" e as ano
malías culturais que ben identifi
can hoxe a situación neste eido, 
coma nos outros, na Galiza? Cal 
é a praxe que se realiza para 
tronzar os toros grosos da asép
sia, a desídia, a falta de crítica, o 
conformismo máis záfio, os bota
fumeiros da indecéncia, o finxi
mento das patrañas? 

Zangamuas, lambecus e bufóns 
purpurados de Palácio, pregoei
ros da renúncia ao exemplo moral 

ADIANTAMENTO 
DA HORA 

CIÁUDIO LóPEZ GARRIDO 

Asseguram ecologistas e psicólogos que variar a hora, quando 
já existe um considerável desfase a respeito da solar, é perjudi
cial para a nossa saúde e para a das vacas leiteiras . Ainda que 
os madrugadores arrenegam os primeiros dias e tenhem que 
volver a prender a luz, desnecessária a semana anterior, aca
bam acostumado-se igual que ao vinho adulterado, ao polo 
hormonado ou as listas de espera das oficinas de emprego. 

Os meios oficiais de desinformas;:om justificam a medida ale
gando o aforro energético e a sua aplicas;:om na Europa Comu
nitária embora é mui anterior a adesom a CE e os seus efeitos 
nunca 

1

se plasmarom nas tarifas eléctricas. Como a explicas;:om 
resulta pouco convincente nesta civilizas;:om do despilfarro, 
·agrega-se agora um novo argumento: A maior disponibilidade 
de tempo de lecer por parte do cidadam. Mas este , que nom é 
mais nórdico por gozar de umha fors;:ada noite polar, tem direi
to a desfruta-lo como queira e, portanto, a preferir o leito ao 
footing. . 

Seguramente, trata-se de um negócio de calderilhas que as gran
des cifras devem converter em substanciosos benefícios, como 
os realizados ·polos bancos ao alterar sub-repticiamente as datas 
nas operas;:ons dos clientes. Os cálculos mais optimistas estimam 
o hipotético aforro em 8.000 milhóns de pessetas que, divididos 
entre 40 milhóns de habitantes, significam cinco pessos ao mes. 
Os noctámbulos preferimos paga-los e seguir umha hora mais 
na cama.• 

-como mínimo- dos herois 
anónimos ou non que sucumbiron 
pola Pátria nos campos todos de 
batalla, aduladores de pontífices 
máximos e mínimos, e estátuas 
de arrogáncia, os nosos "intelec
tuais", en xeral, andan con gaitas 
e calan ante a cruzada máis des
pó s ti ca e inquisitorial que por 
moito tempo non se vira en de
fensa do desarraigo, da desuma
nización e da amnésia colectiva. 
Domesticados e estabulados nas 
armacións apestosas do oficialis
mo a cámbio de cebada ou copas 
de cicuta; sofistas mafiosos que 
renden sen abreio culto á "new 
wave" do pragmatismo ideoloxi
camente dominante, ao anacore
tismo cultural, á metafísica do fe
dor fatal das mofetas abundantes, 
ao neutralismo aparente -coma 
sempre- e aos adornos sen pe
cado das mómias brillantes, ao 
monicrequismo lexitimador dos 
patoloxicamente herméticos, os 
nasos "intelectuais", outra vez en 
xeral, parecen viver ledamente 
maulas ante a falta da necesária 
dialéctica sócio-cultural, ante a 
auséncia do conveniente compro
miso coa arte como artefacto de 
combatividade, ante a urxéncia 
de '1omar partido ata mancharse" 
e de facer o labor pertinente de 
loita ideolóxica contra o esqueci
mento, a parálise, e a épica este
ticista dos moinantes do eruditis
mo. Aillado do "esterco" e afasta
dos da axitación e propaganda 
-que non panfleto- úteis, dis
tanciados da realidade realmente 
existente (xa que logo, des-hu
manizados eles mesmos), seme
llan resultar factores -eis a sua 
triste ir'nportáncia- da perennida
de desnormalizadora por seren 
cómplices e comparsas do calmo 
esquecimento e dos narcóticos 
sociais do Poder. Sementadores 
das catarses máls cúrsis e, sin
cronicam ente , venciendo ben 
vendidos á Secta o seu siléncio 
artístico ou as suas gárgaras pre
miadas cos loureiros que galardo
an os intereses de todo tipo da 
maior parte das 
editoriais, etc. 
que os honran, 
¿non será que 
os "intelectuais" 
nasos, e sempre 
en xeral, contri
buen, un chisco 
tan sequer, a se
ren perpetuado
res dos círculos 
pechados que 
definen a 
sua/nosa produ
ción cultural e a 
vencieren como 
"normalidade" 

Alienados e 
fuxindo, 
conscientes 
ou non, dos 
perentórios 
labores de 
pedagoxía 
quecómpre 

instaurada o que con certeza é 
"desnormalización" evidente? 

Alienados e fuxindo fuxindo, 
conscientes ou non, dos peren
tórios labores de pedagoxia que 
cómpre xa; rexeitando a denún
cia basada na busca da Verda
de; esquivando as riadas libera
doras do Povo que paseniña
mente medran na nación inteira; 
renunciando burdamente a supe
rar as eivas todas que ouvean 
desde os outeiros escuras do 
País; escapando ás présas da 
batalla a prol da memória (a "ver
dade" a "veracidade" e a "reali
dade"' como mesma cousa indi
cárona .os gregos coa palabra 
alétheia, que tamén ven senda a 
"auséncia de esquecimento"), os 
"intelectuais" nasos ainda se
guen sen estar indignados. Des
de as celosias da Asépsia vese 
todo isto "normal''. E "normaliza
do". Sen estaren indignados. 

Mentres, na Pátria, outros se
guen á Frente.• 

XOSÉ ABILLEIRA SANMARTIN 

Vivimqs no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Había una vez un 
/abito bueno al que 
maltrataban todos los 
corderos é o fragmento 
dun poema de José 
Agustin Goytisolo. Na 
sua recente estadia en 
Galiza, Paco lbañez 
interpretou unha 
versión do mesmo texto 
na que decia: Había 
una vez un Felipe 
bueno, una Matilde 
hermosa y un Alfonso 
honrado. A xulgar polo 
letra de lbañez unha 
cualidade fundamental 
das mulleres ministras 
debe ser a beleza. 
Quizá no governo 
ideal a Ministra de 
Asuntos Sociais 
deberia ser Marta 
Sánchez. E a alguns 
imbéciles ainda lles 
cairá a baba ao ler isto. 

"A senténcia 
contra Noriega 
non aclara os mistérios 
que rodean ao xeneral. 
Que sabe dos fios que 
moven o narcotráfico? 
Que sabe dos sinuosos 
camiños polos que 
transitou a política dos 
Estados Unidos? .A que 
pactos chegou con 
Washington?" Son 
titulares e perguntas 
dos xornais destes 
dias. Só cabe lembrar a 
roda de prensa que 
Noriega convocou 
senda presidente, en 
1988. As suas palabras 
ante os xornalistas 
destacados da prensa 
internacional taran 
escuetas: Teño a Bush 
col/ido palas pelotas". 
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O reitor magnífico 
da Universidade de 
Vigo ilumina aquela 
implacábel distinción 
entre os catedráticos 
que só cuidan a birreta 
e os que ·cuidan antes 
que nada do que teñen 
debaixo da birreta. 
Luis Espada Recarey 
concede magnánimo 
unha entrevista aos 
estudantes de 
enxeñeria do seu 
campus. "Que libro 
está a ler?" -
pergúntanlle os 
alumnos. "Ultimamente 
estou a ler moito 
menos do que lia -
explica. Eu era un 
leitor, non digo 
infatigáb~I. .. pero case. 

. Paradoxicamente, a 
última leitura (que diga, 
re-leitura) foron uns 
capítul9s de Don 
Quixote, porque vin a 
série de TVE". 

En política gaña 
o menos malo do que 
hai ou o posíbel entre 
o abano de incertezas. 
Por isa o descontento 
cos conservadores 
británicos non se 
traduciu no trunfo dos 
laboristas. O 
descontento segue a 
existir, pero os 
inquéritos non captan 
estas sutilezas. A 
ciéncia social dos 
números só é útil para 
o sal gordo. 
Proporciona o índice de 
fumadores e non 
fumadores e calcula a 
porcentaxe de bons e 
maos, pero nada máis. 

"Organizar un 
desfile de 
elefantes e formigas 
é un Cristo. Ainda que 
os elefantes non 
queiran moitas 
formigas morrerán 
pisadas". Frase de 
Josef Talar, director da 
fábrica de cervexa 
checa Budweiser 
comentando a . 
prepoténcia de certos 

· investidores 
estranxeiros. 

••••••••••••• 

G L·O B AL 

República 
eucaliptal 
Parece que xa curei o catarro, 
só en pensar nas árbores que 
nos vai pór a Xunta para sanear 
o aire con "cheirumes eucalipto
sos", para que nesta República 
os turistas agobiados do stress 
da Europa veñan sanear os pul
móns da polución industrial. De
ben de ter en conta os "turistas 
xacobeanos" que nesta Repúbli
ca non van ter 
problemas po
las indústrias 
(agás caso 
Pontevedra), xa 
que ... Xa sabe
d es todos (As
tano, Bazán, 
Barreras, Exmi
nesa ... ) 

Tampouco de.
ben de preocu
par os visitantes 
pola bosta (he
ces, merde ... 
etc.) de vaca xa 
que tamén se 

Deben teren 
contaos 
turistas 
xacobeanos 
que nesta 
República non 
van ter 
problemas 
poi as 
indústrias 

van retirar, porque desde o dia 
24-3-92 as explotacións galegas 
non soñ viábeis (?), isto dixo un 
Director do MAPA. Entonces ... , 
eu pergúntome: Estes tecno-polí
ticos primeiro dixéronnos que 
nos tiñamos que modernizar ... aí 
vai, todo o mundo fai investímen
tos ampla as cortes, compra 
tractores, logo dinnos que para 
competir con Europa hai que 
comprar xenética "made in .USA", 
porque dan máis leite que as no
sas (daquela non se pensaba 
nas cuotas?); esquézome dunha 
cousa, dos millóns de pesetas 
que se investiron nas concentra
cións parcelárias. 

Po is ben, os labregos/as gal egos 
fixéronlles caso a eses tecno-po-
1 íticos para poderen competir, e 
para isto houbo que gastar moito 
suor, e cartas dos próprios petos. 
Pero cal é o problema agora?, 
pois que non son viábeis as ex
plotacións galegas; Pois manda 
cara .... llo din agora?, despois de 
gastar tanto para m<?derniz~rse. 

Ben, reflexionemos: a conclusión 
só ten unha explicación, os citados 
tecno-políticos estiveron enganan
do á xente para que se arruinase, 
permitise legalmente que se ''fu
guen" millóns de pesetas para o 
estranxeiro, ou sexa traicionaron a 
todo un país, e o piar de todo é 
que os "señores" seguen sentados 
nas mesmas "poltronas", e ben 
acomodados que estan. 

E como remate haberá que dicer 
algunha soluCión, A reconver
sión, ·pero á inversa, explícame: 
esta vez empezamos palas lum
breiras que nos fixeron chegar 
até esta situación: ministério e 
consellaria (paño en minúscula 
poque non se merecen máis) 
non por capricho, senón porque 
demostraron que os seus "traba
llos" non son viábeis, para as ne
cesidades deste país.• 

XURXO ÁLVAREZ 

Máis 
solidariedade 
cos carteiros 
Quen pode oferecer unha imaxe 
cara o público máis entrañábel e 
familiar que o voso carteiro? , 
mais o tema desta mensaxe so
des esta vez vós mesmos e o 
trato que nos dades na rua. 

TOKIO 

S'ACMJOOS A PEL A TIRAS 

Hoxe nós, os carteiros, non te
rnos unhas leis que nos defen
dan na rua ante calquer agresivo 
e maleducado cidadán. 

Hoxe, ante o vacío en canto a le
xislación a ese respeito, andamos 
completamente indefensos ante 
os caprichos de moita xente que, 
co ánimo de buscarse un fáci de
safogo coa seguridade de que lles 
dá o "malentendido pensamento" 
de que estamos ao servizo do 
persoal "servicialmente", veñen a 
entorpecer o noso traballo, ben 
metendo "o naris" no seu buzón 
cando estamos a traballalos, ou 
ben a interromper o noso concen
trado traballo ante os casilleiros 
con un: "Hai algo para Rodríguez", 
ou "Hai algo para o 5º A?", ou 
cando escónden tras unha con
fianza sobreentendida un interese. 
O colmo chega cando nós lles ta
cemos ver a sua falta -se é que 
ternos ·tempo-, entón eles con
testan que te cales e traballaes 
"que para iso che pagamos". 

Isa sen contar que cos portais au
tomáticos andamos a mercé do ca
pricho o da boa vontade do perso
al: se che abren ou non, se andan 
"de boas ou de más" ou se che 
confunden cun ladrón. 

Falan despois de que o carteiro 
ten que ser amábel.. 

De verdade podemos selo ante 
tanta insolidariedade? 

Que o correo non marcha? 

Como queren que marche, se te
rnos que enfrentarnos todos os 
dias -por se far pouco- a outros 
"caprichos" dos clientes -esta vez 
aludimos ao seu capricho ou ben á 
sua preguiza-, 
con cartas co en-
derezo insuficien
te, faltas de códi
go, de piso .. con 
montañas diárias 
de . impresos pu
bl i citári os que 
non valen máis 
-xa nas mans 
dos usuários
que para iren ao 
lixo, uns buzóns 
sen nomes nen 
pisos, os buzóns 
de carteiro con
vertidos nun "al
bergue de lixo", 
etc., etc .... 

Señores ... 

Se de verdade 
queren ter un 
servizo de 
Correos bon, 
de vostedes 
tamén 
depende coa 
sua 
cooperación e 
solidariedade 
co carteiro 

Se de verdade queren ter un ser-

INICIATIVAS GAIS 
NANINA SANTOS 

Foron ao Concello uns poucos mozos para constituir unha aso
ciación de "Iniciativas gais" e seica no departamento de Asuntos 
Sociais deron-lle cantas facilidades eran precisas para rexistar a 
nova asociación no Governo Civil. 

Non sei que irán facer amén do "voto rosa" que dixeron: pider 
aos partidos qu~ apresentan listas eleitorais que incluan as de
mandas dos homosexuais e o respeto á sua liberdade. De ser e 
estar, de poder disfroitar dos direitos -formar parella, fillos, 
etc.- que acoden á cidadania heterosexual... 

Non sei o que farán nen co.mo, porén algo si é claro, e asi o di
xeron xentes ás que escoitei e ouvin. "Hai que ter ... ". Valentia, 
enga.din, para substituir o peculiar xeito de chamar a istas cau
sas, para ben nomea-las. 

Porque collóns e ovos hai mares e mareas. Valentía, audácia e 
decisión, desgrazadamente, menos. E por teima que poñan, un
ha causa en nada implica ás o~tras. 

Para que homosexuais e lesbianas que se aniñan e agachan mi
ren a sua resolución elles tomen o exemplo e lle aplaudan. 

A eles, os que foron constituir a asociación ali en Cedeira. • 

vizo de Correos bon, de voste
des tamén depende coa sua co
operación e solidariedade cocar
teiro, con nós, abríndolle o por
tal, deixándolle facer o seu traba
llo sen posturas egocéntricas e 
egoístas que o entorpezan, por
que supoñemos que terán ainda 
-nesas 23'55 horas- tempo 
para mirar os buzóns, ~en facelo 
precisamente neses 5 minutos 
que está o carteiro traballando
os, ou non? 

Correos é de todos, logo somos 
todos os responsábeis de que 
marche, aportando o naso pe
queno grao de area. 

Non esquezamos que hai empre
sas privadas que están tratando 
por todos os meios de afundir este 
servizo público para facerse con él. 

Privatizalo ! ! 

... Porque entón ... 

Correos Xa non será noso!+ 

M.C. 
(A CORUÑA) 

Quen nos 
roubou o dous 
de Abril? 
Galiza por unha vez na história e 
dun xeito unánime manifestouse 
através dunha folga xeral levada a 
cabo por toda a povoación galega, 
consciente da grave crise indus
trial que padecemos e para rexei
tar o asoballamento e a aldraxe a 
que desde séculas a someten os 
sucesivos governos centralistas . 

Os tempos son chegados de que 
. os galejgos despertemos do na
so sano, de pensar que todos os 
nosos problemas tiñan solución 
coas migallas que os sucesivos 
governos desde Madrid tiñan a 
ben mandarnos. 

Nós, desde aqui, e sen nengun 
tipo de complexos ternos como 
nación que arranxar cos nasos 
atrancos, no eido do traballo, na 
cultura e no benestar social. Xa 
no son tempos de ir de xoellos a 
mendigar investimentos para o 
naso povo a Madrid. 

A Xunta e nós ternos que asumir 
que as solucións témolas que to
mar nós os galegos e desde aqui. 

Cun 16 por cento de paro, perto 
das duascentas mil persoas, su
perada a média estatal, cifras 
que ainda non reflexan a realida
de, póis están falseadas por un
ha povoación agrária altísima na 
que non existe desemprego esta
tístico, o paro entre os asalaria
dos da · indústria e dos servizos 
sitúase en Galicia no 25 por cen, 
unha cuarta parte da povoación. 

E mentres, o noso governo, a 
Xunta de Galiza, que tiña que es
tar á frente das reivindicacións 
dos galegas, négalle o apoio ás 
centrais sindicais, e como moder
no Pilatos lávase as mans e tratan 
de eludir a sua responsabilidade. 

Foi bastante triste, o Xoves dous 
de abril comprobar o pouco intere
se que para o Estado español te
ñen os problemas que ternos os 
galejgos, pois vendo os meios de 
comunicación de fóra da Galiza 
aqui non pasou a penas nada, e se 
algunha noticia deron foi pola pre
senza na manifestación de Vigo de 
líderes sindicais españolistas.• 

ANTON ROEL VII..IANUEVA 
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ANOSATERRA CULTURAL 

A bela dorminte, Peter Pan e Pinocho 
retornan a Europa da man de Disney 

N2 518 

A inauguración de Euro Disney en París actualiza a norteamericanización da indústria do entretenimento 

• MANUEL VEIGA 

As denominadas 
indústrias culturais 
contra as que xa nos 
advertiran nos anos 
trinta Brecht, Adorno e 
Benjamín, 
transformáronse 
hoxendia en indústrias 
do lecer, das que o 
império Disney, recen 
instalado en Europa, é 
unha das máis 
sobranceiras. Os 
Estados Unidos que 
importan traxes de 
Armani e automóveis 
Mercedes e que ven 
ocupar os seus centros 
financeiros polos 
xaponeses, seguen a 
ser, con todo, os 
primeiros no eido da 
ficción e o 
entretenimento. 
Os Estados Unidos venden cada 
ano a outros paises máis de 200 
mil horas de programas, o que re
presenta aproximadamente o 75% 
da totalidade de exportacións mun
diais de emisións televisadas. A di
mensión <leste xénero da indústria 
norteamericana é máis percepti'bel 
ao ter en canta que se ben os Esta
dos Unidos producen unicamente 

o 5% dos filmes qu'e se realizan no 
mundo, perceben en cárnbio o 50% 
de todas as recadacións cinemato
gráficas mundiais. O uso duns pa
tróns culturais aceitados, a supre
sión de produtos fráxeis ou para 
públicos máis reducidos e o control 
do proceso ao completo desde a 
merca de guións ate a distribución, 
son os garantes desta rendabilidade. 

Vellos coñecidos 

Se a inauguración de Euro Disney 
a só trinta e dous quilómetros de 
París, nun ponto estratéxico para 
visitar desde as áreas con máis alto 
índice de consumo de Europa, é 
unha novidade, tarnén é certo que o 
público europeu está familiarizado 
desde os anos cincuenta con mone
cos tan célebres como o rato Mic
key ou o parrulo Donald. 

Con todo, a construción <leste em
pório, no que participaron máis de 
setecentas empresas, investindo 
400 mil millóns de pesetas -case
que unha cidade para o divertimen
to- elevou críticas tan contundentes 
como a de Arianne Mouchkine, di
rectora do Theatre du Soleil e di
rectora da xenial obra cinemato
gráfica Moliere quen calificou a 
Euro Disney de "Chemobyl cultu
ral". A crítica esta en consonáncia 
cunha das maiores eivas actuais da 
CEE: a construción dun espácio de 
imaxes próprio. Até o momento to
dos os programas desenvoltos nes
te sentido non superaron uns resul
tados cativos. O 80% da imaxine
ria visual de cada un dos paises da 
Comunidade procede da outra ban-

FANTASIA 
MANUFACTURADA 

M. VEIGA 

Disney oferece fantasía. Quen pode opoñer e? Críticos irreductíbeis presos 
das ideoloxia materiali ta do XIX que esqueceron o dereito dos seres hu
mano a oñar? Non é soñar o que querian os cidadáns do Leste, que 
por certo agora pelexarán por un billete para Euro Disney? E ai! can
do son os fillo o que reclaman asistir a eses viaxes polo tempo, a 
eses castelos encantados, a ese parque de aventuras! Daquela nen os máis 
forxados pais ousarán negarse (se a sua economía llelo permite, claro). 

En Di ney agroman e trunfan os es
tereotipo (figuras maiores da ideo
loxia, decia Barthes). Europa resú
mese nunha cidade e Africa na ima
xe da selva. O nacimento e a madu
rez, o pasado e o presente, unhas 
partes e outras do mundo, desfilan 
ensarillados, sen conflito, sen sacri
ficio, sen traballo. O mundo civili
zado conquista e eleva o espíritu 
bárbaro tan axiña como se pasa de 
Mainstreet en Disneylandia e Dis
neyworld á selva africana de Ad
ventureland e de aí é posfuel dar un 
chimpo deica a terra do mañá (To
morrowland). 

O mundo civilizado 
conquista e ~leva 
o espíritu bárbaro 
tan axiña como se 
pasa de 
Disneylandia á 
selva africana de 
Adventureland 

Os cámbios históricos transcurren como cadros estáticos, como ringleira de 
latas no andel do supermercado, os blocos de casas dos arrabaldos ou os au
tomóveis nun atoramento do tráfico. O sistema de produción proxéctase no 
tempo para uniforrnizalo e afastar os anacos uns de outros até que se perda o 
sentido do proceso. 

Tal instanteneidade nada ten a ver coa imaxinación. Esa fantasía de brincos 
e reviravoltas, oposta ao cotián, disfarza de lecer o que en realidade é maté
ria previamente dixerida e enmarcada pola mente doutro. A verdadeira ima
xinación sempre será traballo, procura do que ainda non existe, a cabalo de 
duas beiras precárias e incertas. A verdadeira imaxinación critica, implícita
mente, a realidade vixente e convida a arriscarse pola sua sustitución.+ 

da do Atlántico, mentres que ape
nas existe unha circulación interna 
entre uns e outros paises europeos. 

Ven ao caso a adverténcia realizada 
polo teórico da comunicación Her
bert Schiller: "Unha nación que 
ten os mass-media dominados polo 
extranxeiro, non é unha nación". 

"A nosa americanización ten pro
gresado tanto, escrebia en 1980 Ig
nácio Ramonet, director actual de 
Le Monde Diplomatique, que para 
alguns denunciala semella a cada 
máis inaceitábel. De facelo, enga
de, haberia que estar disposto a am
putarse boa parte das práticas 
culturais (de vestimenta, 
de diversión, de lingua- . 
xe, de alimentación, · 
etc.) que ternos 
adoptado desde a 
inf áncia e que 
non cesan de 
acosarnos; 
moitos 
de nós 
somos 
xa un
h a 
mes
tura 
d e 

mentalidade norteamericana nun 
corpo europeo". 

O paradóxico de todo isto é que 
moitas das criacións de Disney son 
"o resultado de entrar a s·aco no 
folcklore humano, nos contos de 
fadas e nos libros infantis dos sécu
los XIX e XX (case todos eles eu
ropeos), remodelándoos de acordo 
coa sua imaxe norteamericana mé
dia" , tal e como ten sinalado Ri
chard Schickel na sua obra Art and 
Commerce of Walt Disney. Certa
mente a máis grandiosa construción 
de Euro Disney é o Castelo da Befa 
Adormecida, conto europeo por ex
celéncia que se situa nunha repro

dución do castelo de Saint Mi
cbel. Outros exemplos serian 

os de Peter Pan, criación 
do inglés James Barrie ou 

Pinocho, persoaxe ima
xinado polo lombardo 

Carlo Collochi. 

Para nenos 
de todas 
as idades 

conquistar as maiores cantidades 
posíbeis de público o empório Dis
ney gosta de dirixirse aos "nenas 
de todas as idades", aludindo ao 
suposto neno xoguetón que todos 
levaríamos dentro. 

O sociólogo Ariel Dorfman ten 
analizado esta característica inf an
tilización do adulto. Donald é un 
zopenco, cobarde que se trabuca a 
cada paso. Lógrase a identificación 
do espectador cos seus sobriños, 
dando asi via libre á crítica do po
der representado polos adultos. Pe
ro na medida en que os sobriños 
son racionais, previsores, valentes 
e paternais, descobrimos que se 
nos mergulla de novo nos valores 
eternos através dun truco: Donald 
en realidade representa aos valores 
infantis e os sobriños aos adultos. 
"Moitos dos seres pequenos do 
mundo de Disney, sinala Dorfman, 
son máis maduros que os seus 
maiores". 

"Góstame, do filme, esta defini
ción que dá McLuhan: É unha ci
dade pantasma. povoada de trucos; 
a idea, trivial, de engano, de calote, 
espállase aquí en luscofusco con 
poesía e habilidade abando para 
que, detrás dos trucos, se albisque 
o que delicadamente fica en entre
dito: a ideoloxia, sen dúbida". Esta 

afirmación de Ramonet ben 
pode ser aplicada a esa ou

tra cidade pantasma que 
agora se inaugura 

en Marne-la
Vallée. • 
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O BOSQUE DE ANCINES, VISTO POLO TRADUCTOR 

Quizais teña algo de certo, ou moito, aquilo 
tan repetido de que en toda tradución hai .un
ha traición. Pódea haber en certos casos, so
bre todo naquelas obras en que o autor, insta
lado nunha cultura distante da nosa, utiliza 
expresións que resultan incomprensibles pa
ra quen non conte con abondosos recursos. 
Recursos de interpretación, naturalmente, 
que son os que a un lle permiten saber non 
só o que di tal autor, senón o que quere dici,r. 

Cando, amais do que se di, cómpre atopa-lo 
que se quere dicir, ninguén mellar ca o autor 
dunha obra para traducila a outra lingua, pois 
que ninguén pode saber mellar ca el non só o 
que di senón o que quere dicir, aplicando da
quela en cada caso a palabra máis xusta. Na
turalmente, de estaren as dúas linguas ó al
cance do autor. Corno é ben sabido, ternos aí 
o feito, tan anormal como lamentable, de que 
tódolos escritores galegos foron alfabetiza
dos en castelán. E xa que logo todos, todiños 
sen excepción, dominan o castelán non me
nos do que o galego. Dada a tal circunstan
cia, non entendo o porqué de haber obras ga
legas traducidas ó castelán por persoas dis
tintas qs propios autores, como ten aconteci
do e como aconteceu aínda hai pouco. 

Por outra banda, debo confesar que eu non 
son partidario de traducir obras literarias 
do castelán ó galega. Non; coido que non 
son precisas tales traduccións, pois que es
tando o castelán tamén ó noso alcance sem
pre poderemos gozar da obra orixinal na 
súa propia sustancia, no prebe de seu en 
que foi cociñada. Por moi boa que sexa a 
traducción, por· excelente que chegue a ser 
unha versión noutro idioma, fatalmente ha
berá sempre desviación, alteración, ou de
formación do texto primixenio, o que en 
definitiva vén senda cando menos unha 
merma de autenticidade. Ben claro está que 
un "quejío" andaluz non pode porse en ga
lega sen que perda carácter, do mesmo xei
to que un aturuxo galega perdería sustancia 
pasto en castelán. 

Porén, e a pesar do antedito, teño feíto un 
traballo do que me sinto satisfeito, traendo á 
nosa fala unha obra de grande significación 
dende o seu orixinal castelán. Inducido polo 
editor e animado polo autor, velaí que me 
puxen a traducir El Bosque de Ancines, de 
Carlos Martínez-Barbeito. Polo que se apre
cia Iendo a obra, e palas observacións que 
despois me fixo o autor, déixase ver que o 
escritor coruñés coñece a fondo a lingua ga
lega, anque el se desculpe dicindo que non. 
Xa de principio, e dado o tema que trata, O 
bosque de Ancines(1) debeu ser escrito en ga
lega, pero é imposible imaxinar que un libro 
así puidese editarse naqueles tempos, alá po
lo ano corenta e cinco. Víñalle senda hora de 
se ver publicado na nosa lingua, que como
queira que sexa é a propia de seu. Eis unha 
iniciativa que lle hai que agradecer á nova 
empresa cultural, xa con notables acertos na 
súa curta andaina, Edicións Laiovento. 

.MANuEL RlvEmo l.oUREIRO 

Carlos Martínez Barbeito. 

Innecesario se fai citar, por sabidos que ·son, 
os méritos desta novela para ser traducida ó 
galega. En principio non é cativa razón, den
de o punto de vista editorial, o feíto de que El 
bosque de Ancines estea esgotado hai moito 
tempo. Xa que logo era ben oportuno sacar á 
luz agora o O bosque de Ancines~ E desta vez 
con toda a enxebreza que pide o libro, anque 
en verdade enxebre tamén o é na súa orixinal 
versión castelá. Lendo con ollos de traductor 
unha obra da que non coñecía máis que aque
la película que fixeron dela, El bosque del lo
bo, atopeime cun relato escrito pola man fir
me de quen domina o oficio, mergullando ó 
lector no ambiente rural da Galicia decimo
nónica con maxistral habelencia. 

E se acertada é a visión que nos dá da aldea, 
non o é menos a que nos brinda da cidade, 

XURXO LOBATO 

Un relato escrito pala 
man firme de quen 
domina o oficio, 
mergullando ó lector 
·no ambiente rural da 
Galicia decimonónica 
con maxistral 
habelencia. 

Goncretamente as descripcións nas que amo
sa con vívida autenticidade A Coruña daquel 
tempo. Sen deixarme levar do entusiasmo lo
calista, tan coruñés o traductor coma o autor, 
declaro porque é certo que o ambiente da
quela cidade mesmo se apalpa con ledicia no 
lonxano debuxo costurnista. Unha estampa 
verídica tanto no social coma no edilicio. 
.Unha irnaxe que casa perfectamente coas re
ferencias que en días remotos nos tiñan dado 
os nasos maiores. Asemade é de resalta-lo fi
no cariño con que se relatan, poesía pura, os 
desprazamentos que se Jan saíndo ou entran
do na Coruña, así como a visión xeral con 
que remata a novela. Moito amor lle hai que 
ter á cidade nativa para referirse a ela con tan 
fermosas palabras. 

O tema da licantropía, de por si estarrecente, 
fascinante, e neste caso concreto tan verda
deiro como fantástico, é tratado por Martí
nez-Barbeito con exquisita sensibilidade. Na 
súa exposición necesariamente crúa, o autor 
refuga o sobexo tremendismo, no que sería 
doado caer non só polo atroz do tema, senón 
por tratarse da recreación duns feitos de cer
to acontecidos. Feítos estes nos que o relator 
se afirma, pero dos que non se aproveita por 
demais como para dar no abu o, ficando a í 
a narración nos axustados términos dunha 
veraz crónica novelada. 

Cómpre destaca-lo elevado contido etnográ
fico que e atopa Iatexante nesta obra. Tal 
vez a parte máis estimable e sentida (foino 
para min) pola súa fonda significación, é a 
que relata as cerimonias exorcista na roma
ría de Santa Eufemia. Unha visión arrepian
te, auténtica, ilustrativa, suxeridora de mil 
causas e chamadoira por un doído compade
cemento. Toda unha lección de antropoloxía 
cultural, sen dúbida. 

Verdadeiramente carece de mérito a traduc
ción ó galega dunha obra que xa en por si é 
naturalmente galega. O resultado non será 
perfecto, que a perfección non existe, pero se 
falta acerto no meu labor vontade si que a 
puxen, procurando decote non caer na des
viación, na alteración, e moito menos na trai
ción. Emporiso houbo algunha causa que 
cambiei, aumentando ou suprirnindo segun
do fose do caso. Por exemplo, ó referirse no 
orixinal á cruz ergueita na encrucillada ou no 
adro, fálase dun "crucero de piedra '. En ca -
telán ben está, pero en galego é redundante e 
abonda con "cruceiro", palabra que por i 
soa casemente semella pedra lanzal. Certo 
que é uriha miudeza, mais como exemplo 
ben vale. 

En fin: o autor non me deu queixa ningunha, 
que xa é moito, e incluso e manifestou fran
camente satisfeito. Con permiso da parro
quia, da crítica e dos que saben, fico daquela 
como dixen, satisfeito eu tamén. • 

,(1) o Bosque de A11ci11es, de CARLOS MARTIN EZ
BARBBITO. Tradución de Manuel Riveiro Loureiro. Laio
vento Edicións. A Coruña, 1991 . 

r:--------------------- - - - iii;;; G;üci¡J Os Irmandiños · 
1 Textos, documentos e bihliografia 1 de Anselmo López Carreira 

1 1' EDICIÓN ESCOTADA. A 2ª EDICIÓN Á VENDA A PRÓXIMA SEMANA 

1 Esta obra oferece documentos e 
textos de leitura accesíbel para un 
público preocupado pala historia 
de Galicia, a quen compre dotar 
dos meios para a interpretación 
axeitada do proceso histórico, 
·que ten oeste período unha 
inflexión fundamental. 

EN PREPARACIÓN: 

3.- A cultura castrexa, de Francisco Calo. 4.- A Galicia romana, de 
Felipe Arias. 5.-0 Reino de Galicia, de X. Armas Castro. 7.-A igrexa 

galega, de Francisco Carballo. 8.-A burguesía galega, de X. R. 

de F. Carballo, F. Senén, A. López Carreira, 1 
Luís Obelleiro e Bieito Alon~o 1 

2ª EDICIÓN ESCOTADA. A 3" EDICIÓN Á VENDA A PROXIMA SEMANA 

1 
Novas investigacións e novas 1 
necesidades sociais esixen un 1 

novo esforzo de interpretación 
na mesma liña intencional: 1 
obxectividade e visión do 

proceso histórico de Galicia 1 
desde Galicia. 1 

1 
1 
1 
1 
1 

Barreiro .. 9.-A desamortización, de Ramón Villares . 10.-Historia 
económica contemporánea, de Xoán Carmona. 12.-Lingua e Historia, 
de Santiago Esteban. 13.-Prensa e outros medios de comunicación, de 

G. Luca de Tena.16.-0 Agrarismo, de Henrique Hervés. 17.-0 
movimento obreiro, coordenado por Dionisia Pereira. 18.-0 

nacionalismo, de Xusto Beramendi. 19.-Guerra civil e Resistencia 
PVP: 950 pta. antifranquista, de Bernardo Máiz. 20.- Transición e autonomía, de X. PVP: 1590 pta.' 
N11 de páxinas: 148. R. Quintana e outros. Nll de páxinas: 288. 1 

L------------------------------~ 
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OS ACCIDENTES LABORAIS 

,· 

. : .. : ·: . :~: .. ~· · .. :. : 

Dos accidentes laborais derívanse danos importantes 

para a nos~ saúde: feridas, fracturas ou outras lesións 

que poden producir secuelas físicas e psíquicas graves 

e incluso· a morte. Coñece~los riscos, poñer en práctica 

as normas de seguridade para cada posta de traballo e 

utiliza-las medidas de protección persoal adecuada

mente axudarannos a previ-los accidentes e mailas 

súas consecuencias. Tódolos accidentes teñen as 

súas causas e actuando sobre elas podémolos evitar. --

UNTA 
~GALnAn 

· CONSELLERIA DE SANIDADE 
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Kafka 
en galego 

A metamorfose 

Na colección Sotelo Blanco infantil 
e xuvenil publicouse o pasado ano 
A metamorfose (seguido de A sen
tencia), de Franz Kafka en versión 
galega de Xosé María García Álva
rez, acompañadas dunhas ilustra
cións de Manolo Uhía, tan alonxa
das do espírito das narracións como 
o Alto Volta da 
cidade de Ou-
rense. 

Que se saiba, é a 
primeira vez 
que se traduce, 
do orixinal, a 
Kafka ao gale
go. É unha das 
suas obras máis 
populares, se
nón a que máis. 
A metamorfose, 
cuxa tradución 
correcta seria A 
transformación, 
foi , con A sen
tencia, unha das 
poucas narra
cións do checo 
que viu lume en 
vida des te. Non 
se trata agora de 
reabrir o "caso" 
Kafka, senón de 
lembrar que 
Kafka continua 

Kafka foi 
visto por 
unha crítica 
bempensante 
como un 
qiadorde 
fábulas. 

a ser un clásico do noso tempo. 
Que apesar das condenas duns e 
doutros, a sua literatura, os seus 
mundos, continuan presentes, que 
están aqui. Que se as suas ¿profe
cias? fixéronse reais a meio do ná
zi-fascismo, eran algo máis que 
profecías: constatación de que o 
home (e a muller) do .noso presente 
non vive no mundo, senón que o 
sofre. Por iso a obra de Kafka con
tinua a ser actual. A "angústia" dos 

seus personaxes, non é a angústia 
de todo ser humano -alienado ou 
non- perante o presente e o por
vir? As suas dúbidas -as de Kafka 
e as dos homes e mulleres que pu
lulan polas suas obras-, non son 
xa as nosas dúbidas? Deixaron 
algunha vez de selo? 

Kafka foi visto por unha crítica 
bempensante como un criador de 
fábulas. Walter Benjamin non o ne
gou, pero engadiu: parábolas para 
dialécticos. Por iso quereríamos 
acabar coas palabras de Lucio Lom
bardo Radice (O acusado Kafka, 
resposta aos escritores checos que 
discutian se habia que dar ou non 
carta de cidadania socialista a Franz 
Kafka, en 1963): "Despois de tanta 
fe acrítica, que contodo tivo a sua 
grandeza e a sua función; despois 
de tan optimistas seguridades, das 
que quizá tiñamos necesidade nun 
conf1ito entre a vida e a morte 
-hoxe, para ser revolucionário~ 
eficaces, para superar crises e invo
lucións e perda de forza atractiva é 
necesário ser críticos e problemáti
cos, é preciso un sentimento viril 

(sic) de atenta an
gústia. En Franz 
Kafka, nos seus 
herois, encontro 
este sentimento, 
xunto cun herois
mo e sólido com
promiso de luita. 
Por iso, á pergun
ta feita por 
Gyürgy Lukács 
(Franz Kafka ou 
Thomas Mann?) 
como símbolo 
dunha eleición 

decisiva, non dubido hoxe ao res
ponder: Franz Kafka"(l) 

Quizá, a publicación de Kafka 
nunha colección infantil e xuvenil, 
foi a mellor escolla posíbel. + 

XGG 

1) Lémbrese que a resposta de Lukács á sua 
pergunta era Thomas Mann, quer dicer, ou 
decadéncia artística interesante (Kafka) ou 
realismo crítico aderente ávida. 

GuieirQ 
CULTURAL 

Exceso de 
debeda literária 

O amante 

Diplomado en cine e forxado na téc
nica dos spots publicitários, J ean
Jacques Annaud ten unha :filmogra
fía curta e moi vencellada ao mundo 
da literatura, suporte este do que fai 
depender os seus tres últimos traba
llos: "O nome da rosa", segundo a 
novela de Uinberto Eco, "O Oso", 
segundo un relato de James O. Cur
wood e agora O amante, inspirada 
na novela homónima de Marguerite 
Duras. Estas tres películas consti
tuen, xunto a "Na procura do turne" 
e "Noirs et blancs en couleurs" (ga
ñadora do Osear ao mellor filme de 
fala non inglesa representando a 
Costa do Marfin en 1976) o resto da 
sua filmografía. 

Máis unha vez, literatura· e cine, 
máis unha vez as comparanzas ine
vitábeis, e outravolta, o esforzo 
por fuxir desa tentación. No ca
so do cronista o esforzo é doado 
por descoñecer o referente, o 
que reduce e facilita a análise 
do filme. De entrada, "O aman
te" película ven hipotecada por 
"O amante" novela; resulta, asi, 
que o traballo de Annaud esta 
máis lido que ollado. A omni
presenza do texto invádeo todo. 
·Non importa o cenário ambien
tal que as imaxes recollen, non 
chega coa visualización correc
ta dos contornos físicos que 
emarcan esta história de amor pai
xonal e tórrido, asiático e colonial, 
sensual e tenro, cruel e desencanta
do, non ahonda cunha correcta, es
teticista e fermosa factura (na foto, 
na cor, na atmósfera case de ballet 
que asulaga todo) ... O que califica 
como axeitada calquer adaptación 
cinematográfica dun texto literário é 
o equiHbrio harmónico entre o refe
rente e o novo suporte da adapta
ción, isto é, a proporción mesurada 

entre ambas linguaxes e a combina
ción entre a palabra e a imaxe sen 
dar hexemonia nen prioridade a un
ha sobre a outra. A maridaxe ten 
que ser perfeita, sen débedas exce
sivamente evidentes. Porén, en "O 
amante", parece claro que a carga 
Iiterária é demasiado protagonista. 
E non polo recitado dos actores, se
nón pola constante presenza -ab
soluta, cataliza-
dora, case de-
miúrxica- da Todo se 
voz en off que ¡· 
dobra as pala- . exp ica con 
bras de Jeanne intencións 
Moreau-Duras e escolares, 
que constitue o aborta"ndose 
fio condutor non 
só do filme se
nón da · história 
que ollamos. 
Certamente, o 
emprego deste 
recurso é lexíti
mo, mesmo ás 
veces, necesário. 
Non embargan
tes, en "O aman
te" lastra gran 

todo intento 
de reflexión 
e compren
sióndunha 
história tan 
intimista 
como 
externa. 

parte do valor definitivo do traballo 
de Annaud, xa que este recitado 
"interior" da narradora-Duras, cei
ba, polo seu carácter explicativo, 
case didáctico, toda posibilidade 
analítica do espectador e pecha o 
intento de reflexión deste sobre o 
que está a ollar. Todo ven explicado 
polo off, os pensamentos dos prota
gonistas, as suas sensacións corpó
reas (ben visualizadas, carnais) a 
sua evolución sentimental e vital e 

de relación. Que lle queda ao espec
tador? Nada. Todo se lle explica ca-

. se con intencións escolares, abor
tándose asi todo intento de reflexión 
e comprensión dunha história tan 
intimista como externa. Estamos 
perante unha recriación literária on
de .a primada do referente é absolu
ta, quedando condenado o universo 
da imaxe, a gramática cinematográ
fica, a ser só unha sorte de gaiola, 
unha espécie de pretexto onde 
transcorre (como no "cuarto de sol
teiro" do protagonista masculino) a 
acción, o drama de amor que, unha 
espléndida Jane March e un sobér
bio Tony Leung, desenvolven nun 
universo moi cercano ao Bertolucci 
de "O derradeiro tango en París" (as 
diferéncias son, desde logo, imen
sas) e, mesmo ao Kubrick-Nabokov 
de "Lolita" (salvando, tamén, todas 
as distáncias que se queiran). Iso si, 
o envoltório é mais que salientábel. 
O Mekong e o seu discorrer caden
cioso e musical, o bairro de Cho 
Lon, caluroso e protector como o 
seo materno (a habitación é irmán 
do piso de Passy que tiñan Jeanne e 
Paul no ' 'Tango"), o lento transitar 

polo rio dos barco que imbo
lizan a fuxida e a nostálxia, o 
"inferno de Sadec" ao que 
empre se regresa e e ódia, a 

fantasmal e constante pre enza 
dunha limousine negra, cenário 
do primeiro encontro e do pri
meiro suspiro do de exo, a pai
saxe e a atmósfera dun Saigón 
quente e sensual, colonial e 
francés, gaiola e morada ceiba
dora do prac(fr e da paixón, es
cola da vida e camiño sen re
torno á mádurez e á Jembranza 
desencantada ... Velaí alguns 

dos elementos exteriores cos que 
xoga Annaud e que lle serven para 
emarcar este sítio, case litúrxico, de 
iniciación ao sexo e á vida e que 
utiliza, tamén para atrapar as vonta
des dos espectadores e disimular, 
así, o que é a substáncia dun filme, 
ao meu entender, errado: a sua dé
beda limitadora dun univer o narra
tivo que é alleo ao cine.+ 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

AS AVES 
DE RAPINA EN 
GALIZA 
GUÍA DE' CAMPO E GUÍA DIDÁCTICA 
Pablo Rodríguez (Oitabén) 

Torres do Pino - Blq. Su1,' 1ogA 
Telf. (988) 21 60 28 
Apart. 1168 - 32001 Ourense 

GALia 
editora 



O trinque 

Jlusións necesárias. Control do pensamento nas socie
dades democráticas. Un libro solidamente documenta
do de N oam Chomsky, recentemente dado a coñecer 
por Edicións Libertárias.+ 

Convocatórias 

XXXIX Concurso de 
Maios e Embarcacións 
de Marin 
Desde que foran recuperados polo Ate
neo Santa Cecília en 1953, vense cele
brando en Marín este certame, co que 
se quer consolidar esta festa peculiar 
dentro das que teñen lugar en Galiza. 
Os "Maios embarcación", ou "barcos 
de maio" pertencen ao grupo dos Maios 
figurados, onde a figura é unha peque
na embarcación, a escala, feíta de paus 
e cartóns, e adobiada con bandeiriñas, 
flores, redes, etc. 
Os Maios terán forma cónka ou pirami
dal e na sua feitura tense que empregar 
materiais vexetais. As embarcacións se
rán só de tipo pe queiro. Os grupos de 
rapaces e rapazas participantes teñen 

Exposicións 

Cangas nunha fotografía retrospectiva. 

Cangas na memória 
Até o dia 30 deste mes estará na Casa 
da Cultura de Cangas unha mostra de 
fotografia tiduada "Identidades. crónica 
dunha viJa", resultado da recolleita le
vada a fin polos alumnos e alumnas do 
Centro de Educación Permanente de 
Adulto de Cangas . A última semana 
do mes celebraranse unha érie de char
la -colóquio de 16 a 20h, aconpañadas 
con proxeccións de diapositivas das fo
tos antigas da Vila de Cangas. 

R. Ignácio 
Até o clia 4 de Maio estarán expostas as 
obras deste artista na Sala de Arte Cai
xavigo, nas Galerías Policarpo Sanz
Velázquez Moreno, Vigo. 

Sensibilidade Relativa 
Este colectivo expón os seus traballos 

Anúncios de balde 

que inscribirse antes do dia 27 deste 
mes. Para esto deberán encher a folla de 
inscripción que poden retirar na Secreta
ria do Ateneo, sita na rúa Caracol, 36, 
baixo de Marín. A inscripción deberanse 
engadir 20 cópias das letras que partici
pen no concurso. A valoración farase 
mediante tres xurís: un para calificar os 
textos, outro para valorar a interpreta
ción e composición, e ·outro composto 
por un representante de cada grupo que 
puntuará na categoría na que esté inscri
to. Nas interpretaccións terase en conta a 
recuperación das melodías e músecas 
tradicionais, tanto no caso dos Maios co
mo ~s Embarcacións. Os participantes 
terán, obrigatóriamente que concentrarse 
o venres dia 1 pola mañán nos xardins 
da Alameda ás 12,30h, para poder ser 
valorados polo xurí. 

fotográficos na Escola de Artes "Mestre 
Mateo" de Compostela. 

Arquitectura galega 
Exposición de proxectos de 15 arqui
tectos galegos na Escola de Arquitectu
ra de A Coruña. 

I Salón de Arte Xove 
Mostra de obras participantes neste sa
lón no Museo Municipal de Ourense. 

Manolo Catoira 
Pinturas no Ateneo de Ourense. 

Mostra reivindicativa 
Na Casa da Cultura de O Carballiño ex
póñense os traballos desenvolvidos po
ta Plataforma en Defensa do Puzo do 
Lago. 

axenda 
Teatro 

Pantomima de Cuba 
Representación o dia 17 no Pub 
Momo de Compostela, organizada 
polo Departamento de Cultura do 
Concello. 

Faba na Ola 
Actuación o dia 18 na Praza da 
Constitución de Fisterra, coa obra 
"O Circo Meigo"+ 

Campaña de 
solidariedade con Cuba 
Organizado pola Coordinadora Anti
Bloqueo do Salnés. Recóllense medici
ñas é material sanitário, material esco
lar, alimentos non perecedeiros (espe
cialmente infantís), ferramentas e roupa 
axeitada ao clima cubano. Para dona
ción de cartos: canta número 66.606 de 
Caixavigo en Vilagarcia de :.\rousa. Os 
locais de recollida son: en Cambados o 
Café Express; en O Grove, os luns, 
mércores e venres de 19 a 21h na Praza 
do Corgo número 1 (enriba da Taberna 
Lavandeiro); en Vilagarcia, recóllense 
no Local de C.C.0.0., na rúa Alexandre 
Bóveda 2. A campaña remata o día 25 
deste mes. Esta primeira campaña de re
collida remata o día 25 deste mes.• 

Colectiva de pintura 
Mostra de pintores afeizoados da bisba
rra padronesa. Casino de Padrón. 

Pazos de Galiza 
Mostra fotográfica no Hotel Mialno de 
A Estrada. 

Luis Alcántara 
Obras na Nova Sala de Exposiciós Cai
xavigo. 

Alfonso Abelenda 
Selección de debu xos no Casino do 
Atlántico de A C_oruña. 

Agulla Pizcueta, no centro da foto. 

Através da fiestra 
Na.sala de exposicións do Ateneo Santa 
Cecilia de Marín estará aberta até o dia 
24 esta mostra de traballos en técnicas 
mixtas de Xaquín Agulla Pizcueia. • 

Pax1nas coordenadas por 

MARGA R. HOLGUIN 

Agradezo todo tipo de infor
mación para viaxar a Eire 
no verán, con preferéncia 
pola zona de Galway. Xesús 
Vázquez, Fraguas, 21 pri 
meiro. 15703 Compostela. 

Maio, en avión de Aeroflot 
desde Madrid. Os prezos in
cluen billetes, visitas, guias e 
pensión completa. En hoteis 
de primeira, 125.00 pta. En 
hoteis clase turista 90.000 
pta. Prazas de avión saltas 
para o mesmo vo, 40.000 
pta. (ida e volta). Informa
ción na Asociación Máximo 

Gorki, (986) 22 44 57. tamos traballando a nivel de 
Concello pola cultura galega. 
O noso nome ven a canto 
porque atopamos un povo 
chamado Escomabois, polo 
que nos gostaria pornos en 
contacto con alguén que sexa 
de ali. Colectivo Skomabois. 
Xermán Pérez. V. Lourenzá. 
Castro 27769 Lugo. • 

Vo charter a Moscova, Le
ningrado, Vladimir e Suzd
gal. Do 21 de Abril ao 3 de 

Véndese moto Yarnaha 400-
XS. PO 4746-T. Carenado 
integral. Chamar ao tlf. (986) 
29 14 72. Eladio Puentes Ro
dríguez. 

Somos Os Skornabois, un 
colectivo de persoas que es-

A crítica 
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'The End' 
XURXO ESTÉVEZ 

Un tras outro caen os vellos edificios do cinema, baixo a_ 
insensata piqueta da "nova arquitectura" de imobiliárias 
voraces. Enterran en espesas placas de argamasa e ferro a 
fráxil poesía de celulóidicas imaxes en escaiola e xeso dun 
filme que, mudo de impoténcia e medo, vai perdendo as cores 
sen ser en branco e negro. · 

Ao "O Mariño" -Harpo Marx do Grove- xa non lle deu tempo 
de tocar o claxon antes de que o derrubasen, o "Odeón" -hai 
tempo- palideceu para sempre. 

O "Tamberlick" de Vigo -o de "O Mariscal" de Cabanillas e 
Vilar Ponte- proxectou xa o "The End" na pantalla cutre de dez 
vivendas de luxo e cen prazas de aparcamento onde antes era 
o xesto emocionado -de Meryl Streep ollando leóns amarse en 
terra, na tumba da avioneta dun Robert Redford africano. 

"O edificio carecía de interese arquitectónico", sentenciou o 
informe dos técnicos que asinaron o killer sabedores de que 
moito máis interesante eran as plusvalias que deixará o novo 
uso dun espazo que aqtes era público, para o gozo colectivo, 
e que agora é da máfia que disfruta de bos tempos pois 
rematou a leí seca.• 

Orne 
Henry, retrato 
dun asesino 
Filme dimido no ano 89 por John Mc
N aughton, odia 22 ás 22h, organizado 

Música 

Orquestra Sinfónica 
de Galícia 
Actuarán o día 18 no Centro Cultu
ral Caixavigo. 

IV Certame 
de Música Sacra 
V árias igrexas da cidade de Ouren
se acollerán nesta semana concertos 
dentro <leste certame. 

CluniaJazz 
e ] orge Pardo 
Dia 23. ás 20h no Auditório da Casa 
da Cultura de O Barco, dentro .do 
Ciclo Musical Primavera 92. Piano, 
contrabaixo, batería e saxos. 

Camerata Ad Libitum 
O coro de camara de Ponteareas 
~ctuará no Templo Vello de Marín 
o dia 19 deste mes, nun concerto 
organizado polo Ateneo Santa Ce
cília. Interpretarán obras de A. 
Sandvols, Hassler, Herzog, e Javi 
Busto, entre outros, e estarán 
aconpañados polo pianista Alejo 
Amoedo. 

Lá Lugh 
Actuación deste grupo de música 
tradicional irlandesa o día 21 ás 
20,30h no Centro Cultural Caixavi
go, nun concerto organizado pola 
Federación de Asociacións Cultu
rais Galegas. 

Xoven Orquestra 
de Galícia 
Concerto o día 23 ás 20,30h no 
Centro Cultural Caixavigo. + 

polo Cine Clube Pontevedra. 

Semana de cine infantil 
Até odia 19 na Casa da Cultura de O 
Barco de Valdeorras. • 

Televisión 

Misión de audaces 
Odia 22 no espazo "Mércores Ci
ne" da TVG emitirase este filme di
rixido en 1959 por John Ford, e in
terpretado por John Wayne e Wi
liam Holden. É un dos máis fermo
sos "westerns" do director, rodado 
en escenários naturais de Louisiana, 
insiste no ton épico e realista á hora 
de representar a vida da Cabaleria. 

Té e simpatía 
Vicente Minelli dirixe en 1956 este 
fihne; unha das súas obras menos 
recoñecidas pero das que mellor 
soportaron o paso do tempo. Base
ada nunha peza teatral de Robert 
Anderson,quen tamén fai o guión, 
está considerada unha das mellores 
interpretacións de Deborah Kerr. O 
guiónista ten que fiar miudo para 
evitar os atrancos da famosa comi
sión de censura coñecida como 
Código Hays, moi pouco tolerante 
cos temas sexuais. Emitirase o día 
24 no espazo Cine de Tarde. 

Rio Vermello 
Un dos mellores westerns do cine
ma norteamericano,para o que Ho
ward Hawks dirixiu en 1949 a un
ha equipa de 1000 persoas, e que 
contou coa colaboración especial 
·de máis de 9000 vacas. A rivalida
de entre as persoax.es que encarnan 
John Wayne e Montgomery Clift e 
o manexo da arriscada secuéncia 
da estampida esfan entre os ali
cientes dun filme tenso, resolto a 
xeito dunha traxédia clasica, cun 
remate difícil de prever. Emitirase 
o dia 26 no espazo Entrada Libre, 
na tarde da TVG.+ 

UNTA 
DE GAllCIA @> u CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 



Director: Alfonso Eiré López 
Presidente: Francisco Carballo 
Empresa Xornalística Editora: 
Promocións Culturais Galegas S.A. 

Papel 100% reciclado, de 65 gm/m2. branqueado 
con osixeno, fabricado por Papelera Etxezarreta. ANOSA TE 
A situación estabilizada dos galegas contrasta co pesimismo da mocidade urugaia 

A República Oriental 
do Uruguai, 
un país a saldo? 

• FRANCISCO CARBALLO 

L uis Alberto Lacalle, 
Presidente do Uruguai, 

saudaba ao pé da escada do 
avión que o trouxo a Santiago, 
á gran nación galega. Durante os 
dous dias que permaneceu en 
Galicia, deu probas de 
sensibilidade popular e de 
flexibilidade mental, algo que a 
óposición política do seu país 
non lle recoñece. Mesmo lle 
atribue a venda do país ás 
multinacionais. 

Uruguai perdeu o mercado internacional 
da carne e da la e hai temor na competén
cia no Mercasur con Arxentina e Brasil. 
Os entes públicos industriais e de trans
porte están á venda. O parlamento apro
bou unha lei de privatización recén pro
testada coa recollida de firmas na rua, su
ficientes para esixir un referendo e anular 
tal leí. 40.190 firmas foron recollidas para 
a reforma parcial e 17.000 para a tata! da 
lei. Pluna (líneas aéreas), Ante! (Telefóni
ca), Ancap e o Porto de Montevideo, son 
obxecto da protesta social ante a aposta 
do goberno para a sua privatización . O 
Presidente Lacalle non pode governar por 
decreto, como Menem na Arxentina, nen 
·canta coa maioria como Colhor de Mello; 
a sua actividade política está dirixida a su
perar as trabas parlamentárias e legais 

·para "privatizar"parte dos "entes públicos". 
A visita a España vai nesa liña. A de Gali
cia poderia abrir caladoiros ao barcos ga
legas nas millas soberanas dunha costa 
tan rica en pesca. 

A crise social é·tan fonda como a econó
mica. Un inquérito á xuventude, elaborado 
con coidado, expresa a insatisfacción 
máis pesimista: máis da metade dos xo
ves pensan que só queda a solución de 
emigrar. A escala uruguaia, orgullo de La
tinoamérica, decae dia a dia; a universida
de de Montevideo, única universidade pú
blica do país, péchase no centralismo, 
non da solucións á carencias en faculta
des punta, algo que tampouco resolve a 
única universidade privada, a Católica, fal
ta de recursos. Os "cantegriles" -chavo
lismc:r- rodea Montevideo e exténdese ao 
interiore, agrícola e gandeiro, devastado 
polos impostas. Os salários son os máis 
baixos do Mercasur -260.000 pesos de 
salário mínimo ao mes, 10.000 pts- cando 
o coste da cesta anda pola metade da ga
lega. Segundo Busqueda, semanário de 
tendéncia branca, a cesta mensual de 
compra dunha família sube a 1.900.000 
Pesos. Sen embargo nen sequer Montevi
deo está afectada pola inseguridade cida
dán a gran escala; a vida social uruguai é 
pacífica, gris e pesimista. 

Segundo o semanário 
Búsqueda a cesta 
mensual da compra 
dunha família tipo 
vale 1.991.060 pesos: 
7 salários mínimos. 

r------------------------------, 
No médio de 
dous xigantes 
Uruguai é o menor dos catro paises do 
Mercasur. Cunha extensión metade da 
de España e menos habitantes que Gali
za (os .2. 800.000 h. de direito non son 
igualados polos de feito debido á emigra
ción constante a Buenos Aires e a Bra
sil), Uruguai atravesa unha crise total. 

A criación do Mercasur- un mercado co
mun dos catro países, Brasil , Arxentina, 
Uruguai e Paraguai- en Asunción, 1991, 
e a adopción da primeira medida arance
laria no marzo pasado, cuestionan o pa
pel histórico da república uruguaia e non 
aclaran a sua crise económica-social. 

Históricamente Uruguai naceu como 
província ou glacis entre Brasil e Arxenti
na. O proxecto de Artigas e o de San
martin dunha república do Plata foi impe
dido palas oligarquias locais. Só o anta
gonismo entre Brasil e Arxentina deu po
sibilidade á independéncia de Uruguai . 
Batlle, a principios do s. XX, consegueu 
aproveitar a situación ventaxosa de U~u
guai e criou un "estado de benestar", un
ha espécie de "socialdemocrácia", a pri
meira do mundo, con "entes públicos" 
que rescataron do poder inglés tanto a 
producción como o sector terciário. O 
batllismo é o paradigma do esplendor 
uruguaio, pero entrou en crise nos anos 
sesenta. A ditadura militar afondou esa 
crise e os dous governos democráticos -
o Colorado e o Blanco-, Sanguinetti e 
Lacalle, non atopan a saida. + 
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Lacalle con Fraga, paseando polas ruas de Vigo. 

Montevideo en mans da esquerda 

O governo de Lacalle é suficientemente 
estábel apesar de non contar coa maioria 
na cámara. As diferentes correntes no 
partidos Blanco e Colorado -conservador 
e liberal- apuntalan a Lacalle no governo 
da nación, mentres o da capital, millón e 
medio de habiantes, está na man do Fren
te Amplio, a esquerda uruguaia. O refe
rendo sobre a privatización vai afondar as 
diferéncias no Parlamento e pode deses
tabilizar o Goberno. O slogan dos firman
tes para o referendum advertía: privatizar 
é extranxerizar; privatización igual a neo
colonialismo; Uruguai a saldo das multina
cionais. O calcañar de Aquiles do batllis
mo, os entes públicos, para garantir a in
dependéncia económica e o benestar so: 
cial, está en cuestión. Uruguai pode cam
biar de tona. 

Non faltan argumentos para esperar que o 
Mercasur dea un papel de interese a Uru
guai; a cultura e os servícios serian os ins
trumentos de poder uruguaio. O pesimis
mo dos uruguaios é un estorvo a superar. 
Incluso os galegas, nunha situación relati
vamente favorábel que contrasta coa xeral 
postración, dubidan do futuro. Todo é po
síbel nun país onde non existe cuase o 
analfabetismo, onde a tradición democráti
ca participativa é intensa, onde algunhas 
posiblidades ten Uruguai como bisagra no 
Mercasur. 

Uruguai é ainda unha illa na que as priva
tizacións selvaxes impostas polo FMI non 
se levaron a cabo. Pero o governo Lacalle 
quer esa privatización e o FM 1 avisa e 
ameaza para que se avance na liña de 
Menem, de Colhor de Mello, do Chile de 
Pinochet. O neoliberalismo selvaxe é a al
ternativa de Bush e do FMI para Latinoa
mérica; fronte a iso só queda unha es
querda latinoamericana que, no Uruguai, 
representa o Frente Amplio, esquerda en 
recomposición e na busca dun programa 
claro e alternativo ao neoliberalismo.+ 
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TRES EN RAIA 

Corcuera, 
carcelário 

• G.LUCA DE TENA 

Fax (986) 22 31 01. 

T odo o mundo sabe que as cade
as son ao comércio de narcóti

cos, o que as encrucilladas ao tránsito 
rodado. Nos cárceres desembocan to
das as rotas do consumo de estupefa
cientes e non hai muros, foxos, reixas, 
radares, nen centinelas que poñan 
portas a esta marea. Dentro dun penal 
hai máis oferta de polvo branco ca nos 
bairros marxinais urbanos. 

Os que esperen que a Leí Corcuera 
mude o decorado de tráfico, navalla e 
tirón das suas cidades , levarán un 
enorme chasco . As estadísticas din 
que cinco carpos distintos de axentes 
armados, cada ano con mellares 
meios e máis caros, non dan reducido 
o gran comércio de narcóticos senón 
todo o contrário. Na idealización de 
González e o seu ministro Corcuera, 
poderiamos chegar a unha cidade 
amurallada na que homes uniformados 
pasasen lista ao ceriso todas as noites 
e de mañá.O tráfico de muros adentro 
seria tan intenso coma o que coñece
mos nos cárceres, vaia éxito. 

É evidente que as medidas draconia
nas son un fracaso. Hai paises coma 
Malásia que aplica pena de marte pola 
posesión de máis de quince gramos de 
heroína, pero a proporción de toxicó
manos é catro veces mais grande ca 
nasa. En Tailandia, este comercio pá
gase co patíbulo ou a cadea perpetua, 
mais a nómina de confrades dos opiá
ceos é maior ca de calquera país con 
lexislación liberal. O Corcuera tailan
dés, que se chama Chavalit lodmani, 
fixo este xuício sinceiro e lúcido: "Loi
tar contra os estupefacientes é como 
apretar un globo: o que oprimimos por 
unha parte agrándase neutra". 

No mundo hai governos que escollaron 
outra clase de tratamento para este fe
nómeno, desde a administración regu
lada (para acabar co negócio clandes
tino), deica o tratamento das toxicoma
nia como problema sanitário e social e 
non como delito. 

En todo caso, por que os partidários 
da cauce na porta non recoñecen a re-
1 ación entre o paro e o consumo de 
narcóticos?+ 

VOLVER AO REGO 

S egundo un recente informe da Conse
llaria de Traballo sobre o servício do
méstico "este tipo de actividade con 

baixo grao de cualificación profisional signi
fica o único ámbito onde atopan traballo es
tas mulleres con baixo nível cultural e capa
citación laboral". 

A cual ificación das activ idades domésticas 
é baixa, certamente, na consideración so
cial, mais non na real. Cociñar, lavar e aten
der unha casa esixe probabelmente máis 
cualificación que apretar parafusos. De feíto 
cando un varón cociña crece esplendida
mente a sua cualificación e convértese en 
Cociñeiro, con maiúsculas, ou Chef. 




