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A Xunta pretende duplicar o solo empresarial per~" só o 15 º/o
dos ,,,,
15 mil metros cadrados existentes están ocupados
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ANXO IGLESIAS

IX SEMANA DE FILOSOFIA

O nacionalismo nos
tempos da mundialización
O tema central desta IX edición da Semana de Filosofia
leva por epígrafe "Filosofia e
nación". A revisión teórica sobre os conceitos do nacionalismo baixo o prisma das novas
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realidades do Leste europeu,
a mundialización da economia
e a nova orde internacional ,
con especial atención aos casos ·galego, basco e catalán.•
(Páxs. 15 - 16)

Sami Nair: 0s Esta.d os son ..
1

sustituidos por organismos: Banca
Mundial Grupo dos Sete, FMI ••• '
Profesor de Ciéncias Políticas
en París e redactor xefe da revista L'Evenement Europeen.
Arxelino de nación estivo na

Semana de Filosofia para talar
da crise do nacionalismo na
terceiro mundo desde o caso
magrebi.+
. (Páxs. 10 - 11)

A falta de solo
industrial ponse
moitas veces como
desculpa ante a
falta de indústrias.
A razón non
semella tan
simples. A maioria
das grandes
indústrias non se
localizan nos
polígonos ao afeito,
que só están
ocupados nun 15
por cento, senda
máis a extensi6n
dedicada a
armacéns que a
indústrias. A Xunta
ten un plano para
duplicar o solo
empresarial, cada
concello pretende
ter o seu polígono e
moitas veces as
únicas indústrias
que se instalan son
as que recalificaron
os s'eus terreas no
centro das cidades.

Grande parte
do _pequeno
comercio
pode verse
obrigado
a pechar
#

•

Ven de anunciarse a paralización
dos pagos a. con ta aos labregos
debido á presión dos sindicatos
agrários, mais no entanto o pequeno comércio non correu a
mesma sorte. A nova leido IRPF
segue o seu curso. Os xa famosos módulos van facer estragos.
Grande parte dos estabeleci mentos de pequeno tamaño poden verse obrigados a pechar.•
(Páxs. 10 -11)
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A Xunta pretende que para 1995 existan 31 mil metros cadrados de ·salo empresarial, para o que ten previsto
construir 96 polígonos. Hoxe están en funcionamento 22 polígonos industriais e outros 23 xa programados,
pero só está ocupado o 15 por cento do solo industrial, ainda que estudos realizados consideran que a maioria cantan
cunhas boas condicións para os asentamentos das empresas.
A Sociedade Italiana do Vidro
desertou de Fene xa antes de . Segundo un estudo
sentar outra viciñanza ao carón
publicado pola
de San Cibrán que non fose un
cartel anunciador. Tiña o seu soZona Franca de
lar disposto, arranxado e grátis,
con translado do vial para mellar
Vigo os polígonos
instalarse e subvencións que lle
poden receber
pagaban a construción da factoría, pero, ao fin, nen sequer abounha alta
nou os 60 millóns da licéncia de
obra. Os proprietários da firma
calificación
téxtil Maitola pretendian construir
unha fábrica de alfombras en
Sobreira. A anterior corporación
de Chantada negoulles a licéncia
esixíndolles que se instalasen no
polígono industrial ainda non
inaugurado.Como os industriais
12.621.450 metros cadrados, e a
non estaban de acordo, decidisua ocupación industrial non cheron buscar unha nova ubicación.
gaba en 1991 ao 15 por cento.
A falta de solo industrial sempre
se éstabelece como un dos factores máis importantes para o
asentamento de novas empresas na Galiza._Pero até que ponto se lle pode achacar á falta de
terreo adecuado disponíbel o naso baixo índice de industrialización? Os exemplos antes citados mostran que non sempre a
disponibilidade de solo industrial
é o factor decisivo para o asentamento de factorias.

A província da Coruña canta con
1O destes polígonos, 5 están na
de Lugo, 4 na de Ourense e 3
na de Pontevedra. Están proxectados outros 23 polígonos: 11 na
província da Coruña, 9 na de
Pontevedra, 2 na de Lugo e o
resto na de Ourense.

Na Galiza existen hoxe 22 polígonos industriais en funcionamento, a maior parte dos mesmos instalados nas comarcas
costeiras, o mesmo que pasa co
tecido industrial, concentrándose
no chamado eixo atlántico o 66
por cento das empresas indus- (/)
triais e o 93 por cento das gran- ~
des empresas industriais.
i:J

º

A superfície total destes polígo- ~
nos era a fins de 1990 de ~

Destacar que o município de Vigo, o máis povoado de Galiza é
o de máis densidade industrial,
non ten na actualidade nengun
polígono en funcionamento, ainda que várias parróquias ofereceron o seu solo e o concello
acaba de asinar un acorde coa
Zona Franca para que esta xestione o futuríbel solo empresarial.

O plano da Xunta
A Xunta ten previsto un plano
que contempla que para 1995
existan 31 millóns de metros cadrados de solo industrial, que lle
corresponderán a 96 parques
empresariais, 4 áreas de reserva
empresarial (unha por província)
2 parques tecnolóxicos e 2 parques ofimáticas.
Entre os polígonos industriais en
proxecto, a maioria promovidos
polos respectivos concellos e por
SEPES (Sociedad Estatal de
Promoción y Equipamiento del
Suelo), advírtese unha clara tendéncia a dotales de grandes ex-

A maior parta dos
poi ígonos están
instalados en
zonas costeiras,
· pero Vigo,
a cidade máis
industrial, non
conta con nengun

tensións de superficie.
Segundo un estudo realizado para o Consórcio da Zona Franca
de Vigo por Ruiz González, Fernández López e Cal García, "a
maioria dos polígonos ten unha
excelente ubicación, basada na
distáncia ás principais cidades,
aos aeroportos, estacións de ferrocarril e partos importantes".
Neste estudo afírmase tamén
que as comunicacións,desde estradas nacionais ou comarcais
facilitan o acceso, destacando
tamén que a sinalización é boa,
tanto nos límites como no interior. Destacan tamén que "a dotación de infraestrutura dos polígonos industriais da Comunidade Autónoma é adecuada, sobre
planos, para satisfacer as necesidades pertinentes". Ainda asi,
afirman Ruiz, Fernández e Cal
que "seria necesário un estudo a
fondo sobre esta cuestión".
Un estudo a fondo da realidade e

a sua comparanza cos planos e
coa propaganda non encaixan .
En vários dos polígonos non funciona a depuradora e outros moitos teñen un grande impacto ambiental que nunca se preocuparon de correxir. Como casos máis
negativos hai que citar os casos
de a Xunqueira e Freixeiro-Feal.
No caso da Xunqueira considérase que non reúne as condicións
mínimas esixíbeis para ser consi derado "polígono industrial".
O prezo do solo nos polígonos industriais non é moi elevado, pois
na maior parte é inferior ás 3.000
mil pesetas por metro cadrado .
Pocomaco e A Grela-Bens, ambos
e dous na Coruña son os máis caros con 14 mil e 20 mil pesetas
metro cadrado, respetivamente.

A instalación
de empresas
Como afirmábamos anteriormente só o 15 por cento do solo edificábel dos polígonos está construído, pero hai outros dados sig-

Os prezos van
desde as 3 mil
pesetas metro
cadrado até as 20
mil no polígono da
Grela, na Coruña
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A

maioria das
grandes empresas
non se ubican nos
polígonos, sendó
o sector mecánico
o máis
representativo

nificativos a ter en conta como o
que a maioria das empresas
multinacionais instaladas na Galiza non se ubican nos polígonos
industriais existentes. Neste aspecto destacan os polígonos de
Sabón e O Porriño con cinco e
catre empresas multinacionais,
respectivamente, instaladas no
seu chan.
Tamén só unha pequena porcentaxe das empresas que se poden con siderar como inovadoras
utilizan estes polígonos, podendo afirmarse que a maioria son,
en real idade, polígonos comerciais, pois a porcentaxe de armacéns instalados é moi superior
ao de indústrias de fab ricación .
Nos de Pocomaco e Pontevedra,

número de empresas está entre
as 25 e 100 e só en dous o numero de empresas instaladas sobrepasa as 1OO. Os polígonos
máis saturados e que cantan con
maior número de empresas son
os da Coruña e Ourense.

a porcentaxe de armacéns sobre
o de indústrias supera o 87 por
cento. Os polígonos con maior
número de indústrias de fabricación son os de San Cibrán, A
Grela e Arteixo, asi como o do
Porriño, que ten unha porcentaxe de fabricación sobre o total
superior ao 70 por cento.

Non só de solo
vive a indústria

Xestión e promoción
dos polígonos

Nos polígonos industriais existentes na Galiza, o sector industrial
máis representativo en canto a
empresas instaladas é o mecánico, seguidos, por esta orde, dos
sectores de alimentación, construción, químico, eléctrico-electrónico, madeira e metalúrxico.

Oito dos polígonos existentes están xestionados pola Sociedade
Estatal de Promoción e Equipamento do Solo (SEPES); outros
oito por Solo Industrial de Galicia
(SIGALSA), tres polígonos están
xestionados polos Concellos correspondentes, un polígono pala
Deputación e outros tres polígonos están xestionados por entidades privadas. •

En nengun polígono industrial
hai instaladas máis de 50 indústrias de fabricación, hai 13 con
menos de 1O indústrias de fabricación instaladas e nun polígono, o de Chantada, non hai nengunha indústria de fabricación . O
polígono de Pocomaco pode
considerarse como o claro exponente dun polígono comercial,
debido ao gran número de armacéns e á escasez das indústrias
de fabricación . Esta tamén é a
característica da maioria dos polígonos cabeceira de comarca.
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Non existe un Plano de desenvolvimento da Galiza porque,
desde as esferas instaladas no poder, desde os grupos de
presión internos, non existe un proxecto de país. Aqueles
partidos que o teñen, vense con dificuldades para darllo a
coñecer á maioria da povoación, ben por falta de meios, ben por
própria incapacidade e inadecuada adaptación ás actuais
circunstáncias políticas.
Quen si ten un proxecto para Galiza é o Estado español. Un
proxecto que ven aplicando desde hai anos con accións
calculadas, apoiándose nos partidos estatais que ocupan ou
ocuparon os despachos da administración autonómica. Un
proxecto en concordáncia cos intereses do capital transnacional
que fixa as directrices desde Bruxelas.

Nos polígonos hai
máis solo
dedicado a
armacéns que a
indústrias

A maioria dos polígonos contan
cun escaso número de empresas . En once polígonos hai menos de 25 empresas , en seis o

O que se poderian denominar medidas políticas institucionais
galegas caracterízanse por ser programas meramente
conxunturais, levados na parriola da situación inevitábel. Frente
a unha conxuntura de crise global, non existe un plan de
desenvolvimento, senón medidas cortocircuitadoras que
pretenden desactivar o fluxo negativo do desmantelamento do
sector correspondente, pero illándoo do resto da economia e
vedándoo a toda incidéncia social, ao aceitar como inevitábeis
os condicionantes de políticas exteriores.
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Asumindo, cando non executando, por falta de soberanía e de
capacidade política de presión, esa dependéncia exterior,
chámeselle colonialismo, situación periférica, dependente ou
como se queira, é totalmente lóxica e coerente a política que
está a realizar a Xunta nos diversos sectores. A Administración
galega é parte integrante da Administración do Estado, o Estado
debe someterse ás normas comunitárias, polo tanto non queda
máis que seguir a lóxica concluinte de que a Galiza debe
someter os seus planos político-económicos a decisións alleas,
nas que carece de voz e voto.
Mais a Administración autonómica, polo seu próprio carácter,
vese na abriga de intentar paliar alguns dos efeitos máis
negativos. Ponse eh marcha asi unha política de apariéncias
que, moitas veces, conduce ao maior dos absurdos.
Un destes disparates é o Plano de solo empresarial.
Primeiramente, a Xunta parte dunha premisa equivocada: non
hai máis indústria pola caréncia de solo adecuado -furtando os
dados reais , nunha desonrosa laboura oscurantista. Pretende,
en consecuéncia, duplicar en tres anos o número de metros
cadrados de solo industrial. A realidade é que só o 15 por cento
do terreo industrial existente está ocupado e que a maioria das
grandes empresas non se instalan nos polígonos industriais.
Ademais, ante a inexisténcia dunha ordenación territorial, que,
como se está a ver na comarcalización , teria elevados custes
políticos para o partido no Governo, segue unha política de café
para todos, que pretende realizar polígonos en cada concello,
segundo a sua política clientelar, sen que se realicen estudos
sérios , prospeccións de posibilidades, ou selles dean ás
empresas outros incentivos máis que un pedazo de solo
inadecuado as máis das veces.•
A NOSA TERRA
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Os expertos coinciden

A oferta de solo non chega para asentar indústrias
A Xunta pretende construir un
total de 96 parques empresariais "prioritários ou de grau 1,
ubicados nas áreas de influéncia das grandes cidades ou nas
cabeceiras de comarca" . Deses
polígonos, agora a COTOP ·
gasta chamarlle "solo empresarial", 74 serán desenvolvidos
directamente pala Xunta, mentres que o SEPES estatal asume as actuacións do resto, que
son os que requiren maior investimento.

Para Xan Facal
"a casa comezouse
polo tellado"

'Nós só pomos o
ponto de partida,
lago hai que
aterecer máis que
solo", afirman
desde a COTOP
(/)
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Segundo António Couceiro, Di z
ex:
rector Xeral do Instituto Gal.ego
da Vivencia e Solo, o obxectivo
que eles non son responsábe.is
ción das estratéxias que fagan
eta construción dos pol·ígonos.
da Xunta é "respostar á necesiatractivos eses parques ás posí"Só somos un instrumento nas
dade de infraestrutura empresabeis empresas dispostas a instamans dos concellos. É este quen
rial nas zonas rurais, evitando a
larse neles. "O que nós pomos é
fai o seu polígono, nós non endispersión das empresas e, por · o ponto de partida, porque se
tramos na teoria inicial sobre a
outra banda, controlando o seu
non hai nada que oferecer, desviabilidade, ainda,que si facemos
impacto ambiental".
de lago as empresas non virán,
un estl.ido sobre as posibilidades
sinalou António Couceiro".
de que no polígono se podan
Pero a COTOP despraza das
instalar empresas", afirma José
suas competéncias a formulaDesde o SEPES tamén afirman

Esteve, Seoretário do Consello
da Administración de SEPES.

A casa polo tellado
Para o economista Xan López
Faca! "aquí a casa comezouse
polo tellado, sen a menor promoción, cando d.eberia haber unha
planificación que, unha vez deci-

dida a ubicación dos polígonos
ou parques empresariais , se simultanease a sua posta en marcha cos contactos de empresas
avanzadas de todo o mundo para que se instalen neles".
Por outra banda, segundo o
mesmo Faca!, a realidade con creta dos diversos polígonos da
Galiza, fala, sobretodo , da sua
precariedade. Nomeadamente
non está nada claro o futuro Parque Tecnolóxico de Ourense ,
(continua na páxina seguinte)

Desde o SEPES
declaran que hai
que oferecerlle ás
indústrias algo
máis -que solo para
que se asenten

(Ven da páxina anterior)

criado pala anterior Xunta tripartita, cun investimento de 2.000
millóns de pesetas en infraestruturas "ou simplesmente en cimento armado".
No Ferrol, continua Xan Facal,
pésie á gravísima crise que ven
de tan lonxe, agora pódese dicer
que non hai terreo industrial, ao
igual que en Vigo, cando est~ é a
cidade industrialmente máis activa. O da Grela da Coruña xa está
cuestionado, e engade a inconveniéncia da sua suxedade, coas
indústrias químicas perta da cidade. O de Ourense, en fin, está en
aberta crise, co cerre das indústrias atraídas no seu momento
por Citroen, das que Formaga,
empresa líder que agora se atopa en claro proceso de liquidación, é o último exemplo. "E xusto ao lado poñen o Parque Tecnolóxico", ironiza Xan Facal.
Outro ponto do enfoque da industrialización estaría en buscar
unha política de reequilíbrio en-

tre o litoral e o interior, tendo en
canta que no litoral se produce a
maior concentración económica.
"Pero isto faise moi difícil, engade López Facal, porque o empresariado prefire instalarse onde xa
está a concentración industrial".
Experiéncias como as de Euskadi ou Cataluña, onde se están a
promocionar os polígonos de vila, "non veñen mal, ainda que o
problema é que lle metemos
dentro, unha vez que xa ternos o
polígono feíto".
Tamén desde o SEPES ponen
de manifesto que non chega con
construir os polígonos, porque
lago é precisa a xestión do asentamento de empresas, "que haxa
solo industrial non quer dicer que
se asenten as indústrias, isa depende outros moitos factores".
ANXO IGLESIAS

Para Xan Facal calquer solución
pasa por unha clara estruturación e xerarquización dos parques tecnolóxicos, dunha parte e
dos polígonos comarcais, doutra;
pala conexión de todos ás autovías e portas -dacordo cos a<::tuais planos- e pala criación de
infraestruturas que permitan meter neles liñas de alta tensión,
auga dabondo e fórmulas para o
tratamento de resíduos; "sen meter todo isto nen polígonos nen
parques teñen a menor garantia
de viabilidade", remata afirmando Xan Facal.

Unha variante máis
Manuel Mera, Secretário Xeral
da INTG (CIG), o da falta de solo
industrial que se aduce como un
problema cara a industrializa-

continuidade da empresa . Non
hai máis que ollarcomo nos polígonos a maioria non son novas
empresas, senón empresas que
estaban no centro da cidade e
que cambiaron o solar por un solo máis barato, pero o saldo de
pastos de traballo segue a ser
negativo".+

e que coloque a información en
mans de empresas privadas,
cando ca diñeiro que se gasta en
publicidade poderian criar unha
base de dados pública.

ción, "é ·un de tantos factores
que inciden, pero non dos máis
importantes". Para Mera a experiéncia demostra que non chega
con ter solo asequíbel para que
se asenten as indústrias, nen sequer os incentivos dados a estas
empresas, considerando que é
máis importante "as bases de
dados, a información e orientación ao empresariado, o estudo
do mercado e a realización dun
plano industrial, asi como a existéncia de diñeiro máis barato".
.

Desde as organizacións empresariais é desde onde se fai máis
fincapé na importáncia de solo
industrial, póndoo como unha dificuldade para criar novas empresas, pero, como afirmaba un
empresário que preferiu ocultar o
seu neme, "non hai máis que ver
canto solo industrial sobrante
hai, e a bon prezo. Trátase de
que ese solo estexa no lugar
preciso, pero non hai que esquecer tamén que moitas empresas
están a especular nas cidades
co solo das suas factorías, pretendendo urbanizalo e xuntando
a recalificación dos terreas coa

Mera ere imprescindíbeis os investimentos públicos para apontalar os sectores estratéxicos xa
existentes, porque "é máis fácil
ampliar os mercados existentes
que abrir uns novas mercados";
criticándolle á Xunta que non teña un plano industrial elaborado

Para Manuel Mera
o solo é un factor,
pero non o máis
importante

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

O prezo de ouro
dun solo industrial que non serve á reconversión
A medicina dos polígonos non
curou as anémias da indústria
do Ferrol e Vigo nen as mellorou para o futuro.
O polígono da Gándara era o
reconstituinte ca que a ria do
Ferrol podia compensar a conxelación brutal dos estaleiros
desde finais dos 60. Hoxe é unha gran reserva de solo industrial na que a principal actividade é a planta do hipermercado
A/campo. A Sociedad Estatal de
Promoción y Equipamento de
Suelos (SEPES) non lle parece

mal que esta carísima planificación parcial, con fundos extraordinários de várias institucións,
acabe en solar urbano de servizos. A consellaria de lndústria
asume encantada o ambiguo
termo Parque Industrial para
descreber esta adulteración.
No caso do Ferrol, o fracaso do
polígono na atracción de indústrias ten a ver coa própria lexislaci ón que permite que unha
planta de transformación se instale no rural, non moi lonxe deste espazo delimitado, a prezo

comparativamente menor pero
con graves consecuéncias para
o meio ambiente e o futuro ordenamento. Este é o caso da
conserveira El Cisne, que contamina sen problemas o ria de
Xúbia desde fara do espazo do
polígono no que disporia de
meios para evitar esta agresión
ecolóxica. Pero o prezo de oferta no polígono da Gándara seria
de tres mil pesetas o metro ,
condición que interesa a unha
grande planta comercial pero
non ás indústrias. O descoordenamento político permite que

unha actividade industrial de interese para Ferrol acabe nun
polígono próximo a unha grande
cidade , moito- máis competitivo
ainda que o investimento real
teña máis importáncia no caso
da Gándara.
En Vigo é transparente a presión dos intereses particulares
sobre a conformación do solo
industrial. O alcalde Soto cede
ás presións da fábrica de automó beis do Lagares por ter á
beira certos subministradores.
O resultado é o falso polígono

industrial do camiño do Caramuxo, modelo de disposición
arbitrária de fábricas e talleres,
sen servizos nen accesos , que
atranca non só o desenvolvimento dunha área típicamente
residencial , senón ás posiblidades de ordenar sectorialmente
a lndústria. No entanto, a demanda de solo industrial é a
cada máis intensa, pero a cidade non ten causa mellar que
aterecer que un falso polígono,
pagado a un prezo que representa o dobre dun solo industrial de verdade. •
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ISAAC DIAZ PARDO
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O CHEQUE COMO INSTRUMENTO DE PAGO
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RECONVERSIÓN NA DISTRIBUCIÓN

A nova leido IRPF penaliza aos pequenos estabelecimentos familiares

Guillotina .fiscal para o pequeno comércio
• X.C. GARRIDO COUCEIRO

Moitos .dos
negócios
familiares
existentes na
Galiza taran
montados grácias
ás remesas
traídas da
emigración

Ven de
anunciarse a
paralización dos
pagos a canta
aos labregos
debido á presión
dos sindicatos
agrários, mais no
entanto o
peque no
comércio non
correu a mesma
sor.te. A nova lei
do IRPF segue o
seu curso. Gran
parte dos
estabelecimentos
de pequeno
tamaño poden
verse abrigados
a pechar.
O rendimento neto acharase a
partir de módulos determinados
a partir dunha série de características do estabelecimento: persoal, poténcia eléctrica, metros
cadrados , mesas, máquinas ,
etc .... Non se terán en conta, xa
que logo, nen as ganáncias do
negócio, nen a sua ubicación .
Un estabelecimento no centro da
Coruña, por exemplo, que teña
que pagar aluguer e de baixos
ingresos terá que tributar o mesmo que outro das mesmas características pero con menores
gastos , e maiores benefícios .
Ademais, teria que cotizar tanto
como outro estabelecimento

nunha parróquia da Fonsagrada.

Emigrar para montar ·
os negócios,
re-emigrar para mantelos
Moitos dos negócios familiares
existentes na Galiza, foron montados grácias ás remesas traídas
da emigración, que se investiron
integramente na compra e arranxo dos estabelecimentos. No comezo, e pola inxente suma que
os proprietários empregaron na
sua instalación, os estabelecimentos acadaron unha sobre-dimensión que non ten relación co
seu rendimento actual, nen co

volume de operacións. Este primei ro investimento, derivado
doutra actividade anterior, (traballo arreo no extranxeiro aforrando todos os cartas e con moitas
privacións) permiten dotar ao estabelecimento dunhas características palas que agora se lle
cobra coma se se derivasen da
sua exclusiva explotación.

Potenciación
do branqueo de cartas
Este novo sistema fiscal penalíza
as explotacións que teñen baixo
rendimento, mais, indirectamente facilita o branqueo de diñeiro,

ao non requerirse a especificación dos movimentos reais. Facenda só investigará se os "módulos" están ben declarados ou
non, quer dicer, se os metros cadrados, mesas, etc ... se corresponden coa declaración e non as
ganáncias, nen o rendimento real, non habendo pois que xustificar a orixe nen o destino dos ingresos, quedando asi as mans libres para os que pudesen ter intención de branquear diñeiro.

Unha medida
contra o e.mprego
Por outra parte, o feito de ter un

asalariado suporá agora un pago
a canta de máis do dobre que no
caso de non tela. Esta penalización á ofertas de emprego non
se entende se se ten en canta
que normalmente un empregado
cobra un soldo, e portante representa un gasto. Pala contra, Facenda interpreta que ter un empregado representa un maior nível de ingresos. Asi pois, o caso
máis típico dos bares, casas de
comidas, etc ... que pola actividade precisan cociñeiros, camareiros, ... toparanse con que se lle
asignará un rendimento neto superior, por ter algun empregado,
de máis de 700 mil pesetas.
Pondo un suposto habitual como
é unha casa de comidas cun titular, un cónxuxe e un empregado,
considéranlle que terá un rendimento neto de 4 millóns de pesetas, e deberá pagar a facenda
só en IVA e Pagos Fraccionados
un millón de pesetas, ao que
hai que engadir outros tributos
como o Impostas de Actividades
Económicas.+
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Unha política fiscal deseñada
polos hiper-mercados
X.L.SUÁREZ CANAL

Adeus a · tabern~s e ultramarinos
O máis característico deste tipo de medidas é a contradición na que incorren con outros proxectos que se
apresentan como alternativas á crise (Turismo Rural,
Artesania), ou mesmo actividades delictivas ás que se
fai xestos de perseguir con máis dureza como o narcotráfico (Leí Corcuera).
Onde tomarán as ~añas os peregrinos no 932, onde comprarán os bocadillos? Acaso haberá pastos

de Coca-Cola como na visita do Papa, ao longo de
todo o Camiño de Santiago? O peche das tabernas
-ultramarinos rurais é irremediábel con este novo
imposto. O cal non terá só unha repercusión económica senón social, pois estas cantinas son o
centro de reunión, comunicación e coesión das comunidades do rural. Como pensan desenvolver os
plans de Turismo Rural se van deixar sen infra-estruturas hosteleiras todo este meio? •

Recentemente as lndústrias
Lácteas ameazaban con pagar
aos tres meses aos produtores
debido a que as Grandes Superfícies Comerciais lles abrigaban a esperar ese tempo para pagárenlle a mercancía. Estas cinco macro-superfícies
facturaron o.pasado ano o 40%
dos produtos alimentários na
Galiza, cun beneficio de 150
millóns de pesetas , estando
previsto que para o ano se estabelez an sete novas hipermercados que dominarán a si
definitivamente a actividade

comercial do país , marcando
as suas directrices ao sector
de transformación por último
ao sector produtor.

e

Estas ·multi -nacionais teñen un
peso cada vez máis decisivo
no deseño da política económica e fiscal do executivo. Recadar máis aos que menos teñen
non é unha decisión arbitrária.
Responde a que quen fixa o
sistema contributivo son precisamente os sectores económicos que máis teñen e portanto
menos queren pagar.•
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• Borrell e conta nova , 1;1rnrnmrnmmrnl1m1111rn@mw:rnnmnwm1@m
XOSÉ LOIS
Por terceria vez no prazo dun ano, o
ministério de Obras Públicas
recoñece que a construcción das
autovías non poderá completarse en
1995, pero asi que a opinión
trascende prodúcese unha choiva
de desmentidos. Nesta ocasión,
quen tirou outravolta ao sol de
Sevilla o machado enterrado coas
sinaturas de Fraga e González, foi
o ministro Borrell que botou a culpa
á orografía e as choivas. O
conselleiro da COTOP dixo que a
resposta da Xunta seria
contundente e o presidente da
Xunta asegurou que Borrell non
talara tal, porque el tomaba
percebes con responsábel do
governo central mentres un
xornalista inquiría unha vez e outra
como ian cumprir os prazos. No
entanto o presidente dimisionário
dos empresários reclamaba a
dimisión de Borrell.

• O FMI rebaixa
o crecemento
para b 92
A economía mundial tivo un
crecemento negativo do 0,3 por
cento en 1991 e só poderá
medrar un 1,4 en 1992. No seu
informe semestral, o Fondo
Monetário Internacional (FMI},
confir-ma a recesión en todo o
mundo e rebaixa á metade a
previsión de aumento do produto
interior bruto. As previsións
macro-económicas do FMI,
feítas públicas en Outubro de
1991, foran do 2, 7 por cento de
crecemento para os paises
industrializados e de 2,3 para a
CE. Segundo o Fondo
Monetário, o medre da economía
española só poderá ser
extremadamente moderado,
manténdose a inflación.
A causa central desta situación é
a recesión de 0,7 por centona
economía dos Estados Unidos,
que non puido ser compensada
co crecemento dun 4,5 do
Xapón. O FMI insiste en manter
políticas mone\árias de
contención para evitar a
inflación.+

trazado coñecido como A 2 e a
adxudicación das obras, pero
días antes de comezar os
empresários vascos anunciaron
a sua retirada. O total de
proxectos expostos ao público
pola Deputación foi de dez.
Tamén en relación co Pais Basco

destaca a redución de grado na
pena que estaban a cumplir
vários presos de ETA acusados
de delitos de sangue. Alguns
analistas políticos consideran
que esta medida debe ser
interpretada como un sinal do
governo central cara un posíbel
acorde~ con ETA.•

Sobre o cruce de desmentidos, nos
que se confunden as anieazas coas
cauces ao ceo e a inevitábel
lavazada nerviosa sobre acaluga
do xornalista mal mandado, o que
persiste é a opinión que trascende a
todos os níveis do MOPT no senso
de' que non haberá autovías no 95.
O problema parece reconvertido e
xa non se trata de se no 95 ou no
97, senón quen e como anúncia o
retraso sen que lle rode a cabeza.
No entanto, os sindicatos constituen
unha mesa para reclamar a urxente
execución das autovías ao tempo
que vários meios de comunicación
recoñecen que Camilo Nogueira tiña
razón cando primeiro avisou que
non ia ser no 95. •

Margaret Thatcher descalificou
con rara violéncia o trunfo de
Majar nas eleccións, ao tempo
que lanzou unha adverténcia
amenazante contra a tentación
de desfacer a sua campaña privatizadora e conceder de novo
poder ao Estado. "Deberían mirar ben a política que seguen
porque se conceden moito poder
ao Estado desfarán o meu traballo todo". O nomeamento do novo ministro de lndústria, Michale
Heseltine, coñecido partidário do
arbítrio do poder central sobre a
economía e cesado por Margaret
Thatcher por esta razón, parece
ser unha das razóns do alporizamento da ex-primeira ministra.
O Partido Conservador desautorizou as críticas de Thatcher a Major e considerou que o que sobrevivirá non vai ser o thatcherismo,
como declarara a sua fundadadora, senon o conservadurismo.•

• Lugo ten médico
a paus
Na província de Lugo a cada médico correspóndenlle 2.057 pacientes, unha cifra maior que no
resto do país, onde o número de
persoas por doutor é de 1964.
Esta cantidade, ainda que inferior que en Lugo, está moi lonxe
da média estatal. No Estado a
proporción baixa até os 1 .612
médicos por paciente.
Esta é unha información do Sindicato Galega da Sanidade
(SGS), que ofreceu máis datos
semellantes. Segundo esta central, na alta montaña luguesa, o
67 por cento dos rapaces ten cáries. Noutro campo da saúde no
que hai gran desfase entre Galiza e o Estado é no servício de
atención primária, se en España
o 60 por cento dos enfermos son
atendidos a través deste servício, na Galiza a porcentaxe redú cese até chegar ao 14.

• Alternativa Muga
para Leizarán
O trazado defendido por Herri
Batasuna, coñecido por
alternativa muga será o definitivo
da autovía de Leizarán, segundo
o acordo aprobado polo
socialitas e máis polo PNV. A
medida abranda o camiño ás
conversas que están a celebrar
PNV e HB. En 1985 criouse
unha coordenadora contrária á
construcción do treito
gipuzkoano. No 89 ETA lanzara
un anúncio de que actuaria
contra os técnicos da
Deputación e os empresários
que licitasen a adxudicación do
proxecto. Presidindo a
Deputación foral de Gipuzkoa
Euskadiko Ezkerra, aprobouse o

• Majar regresa ao
intervencionismo
estatal

ANXO IGLESIAS

• Crise no naval

Despois de catorce anos segue a conflitividade no sector naval de Vigo. A inacabada reconversión ten ainda en pé a moitos traballadores. Na fotografía mobilización de Construccións Freire a pasada semana.•

O SGS deu a coñecer estas cifras
no decurso dunha roda de prensa celebrada en Lugo, na que esixiron un aumento do plantel na
sanidade pública e denunciaron
unha reconversión encuberta
cunha reducción de 600 profesionais da medicina no país.•

r.----.
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1Textos, documentos e bibliografta
1 de Anselmo Lópei Carreira

de F. Carballo, F. Senén, A. López Carreira,
Luís Obelleiro e Bieito Alonso

¡a EDICIDN ESCOTADA. A2ª EDICION AVENDA APROXIMA SEMANA

1
Esta obra oferece documentos e
1 textos
de leitura accesíbel para un
1público preocupado pola historia
de Galicia, a quen compre dotar
1dos
meios para a interpretación
axeitada
1 do proceso histórico,
ten neste período unha
1 que
inflexión fundamental.
1
PVP: 950 pta.
Nll de páxinas: 148.

2ª EOICION ESCOTADA. A3" EDICION AVENDA APROXIMA SEMANA

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.
Barreiro. 9.-A desamortización, de Ramón Villares. 10.-Historia
económica contemporánea, de Xoán Cannona. 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 Dionisio Pereira. 18.-0
nacionalismo, de Xusto Beramendi. 19.-Guerra civil e Resistencia
antifranquista, de Bernardo Máiz. 20.- Transición e autonomía, de X.
R. Quintana e outros.

Novas investigacións e novas
necesidades sociais esixen un
novo esforzo de interpretación
na mesma liña intencional:
obxectividade e visión do
proceso histórico de Galicia
desde Galicia.
PVP; 1590 pta.
N11 de páxinas: 288.
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CONSTRUCIÓN DO ESTADO DAS AUTONOMIAS
Fraga aprofundou en Madrid, convidado pola
Universidade Carlos 111, que preside o ex
Ministro socialistaGregorio Peces Barba,un
dos redactores da constitución, na sua
proposta de artellamento do Estado das
Autonomías, que denomina administración

única. Evitar a duplicidade de funcións,
a constitución do Consello Económico e Social
e a Reforma do Senado,
serian os pilares nos que teria que asentarse a
constitución definitiva do Estado das
Autonomías, segundo Fraga lribarne.

O 23-F tronchou a constitución do
Estado das Autonomías; agora, Fraga é a
persoa idónea, por non levantar reticéncias
nos poderes fácticos e poder continuar co seu
asentamento coincidindo coa
"transición europea"

O ex Ministro e redactor da Constitución, Peces Barba, convida ao Presidente da Xunta
a expor a sua idea en Madrid

Coa proposta da administración única
comeza a trans1c1on europea
•• #

Fraga tentou coa proposta, novidosa e tronitonante de nome, conseguir outra várias cousas. A primeira, tamén desde dentro da política galega, desviar o pólo de discusión principal, que era naqueles
momentos a crise, cara outros derrotei ros máis favorábeis. A segunda, xa no plano de política estatal, tenderlles unha man a CiU e
PNV cara un posíbel pacto para o
Governo central despois das próximas eleicións; a Administración
única seria un bon reclamo. o terceiro obxectivo situouno Fraga no
plano persoal: volver incidir na
política de Estado, demostrar que,
d.esde a Galiza,pode seguir senda
"un home de Estado'', a sua máxi ma aspiración.

•ALFONSO EIRÉ

O lugar eleito por Fraga lribarne
para explicar a sua proposta de
administración única en Madrid,
fai que a iniciativa do Presidente
da Xunta teña unha nova dimensión que non se pode obviar: a
Universidade Carlos 111 está rexida por Gregorio Peces Barba, ex
Ministro socialista e un dos redactores da Constitución de
1978, que , co seu convite, en
certa maneira, viña avalar senón a proposta en si, cando menos un debate que tiña o seu
epic_
entro na cáscara do Estado.
Até de agora a discusión estaba
centrada, pala personalidade do
propoñente , pola ambigüidade
da formulación, pero sobretodo
polo impactante do calificativo
empregado, máis nos lexemas e
nas intencións de Fraga lribarne, ·
que na idea en si. Idea que non
era nova no ex Ministro de Franco, pois xa a esbozara na sua toma de posesión como Presidente da Xunta, nen neutros políticos como Pujo!, Arzallus e, mesmo nas fileiras socialistas, circulan documentos sobre a comenéncia de racionalizar as administracións evitando duplicidades
e de avanzar na construción do
Estado, coincidindo coa chamada Converxéncia Europea. A primeira norma adoptada polo Governo neste senso foi a supresión de vários governos militares , entre eles tres dos galegos.

O PSOE , como partido, viu con
bons olios tamén esta toma de
protagonismo de Fraga, pois significaba non só o paso de Aznar
a un segundo plano, senón unha
fonte de conflitos dentro do PP.

Manuel Fraga, un home libre de sospeita nacionalista, portavoz dunha reforma necesária que forma parte do Pacto de Estado.

Frente ás reticéncias da direita e
dos poderes fácticos, quen podia capitanear, sen levantar sospeitas secesionistas, mellar que
Fraga unha evolución do Estado
que quedou tronchada polo 23-F
coa conseguinte LOHAPA? Que

No médio de todo isto, claro está, entra tamén en xogo a política partidária e aqueles dirixentes
que tocan de ouvidas,como cando foi na transición . Nestes momentos estase a dar outra transición, a '1ransición europea".

Felipe González ainda non se pronunciou
sobre a Administración Única.

Empresa Xornallsllca Editora: Promocións Culturais Galegas S.A.
Consello de Administración.
Presidente: Francisco Carballo. Consellelro Delegado: Xosé
Fernández Puga. Secretárlo: Pancho Torrente. Vogals: Modesto
Solla, Manuel Veiaa, Fernando Cuñarro, Cesáreo Sánchez, Xosé M•
Dobarro, Xosé M' Salgado, Norberto Tabarés, Carlos Xohán Diaz e
Xaqu in Acosta
Director: Alfonso Eiré López
Redacción: Gustavo Luca de Tena, Manuel Veiga, Xan Carballa
Correspondent~s :

propagandistas anunciaron que
"xa non hai máis nacionalismo
que o de Fraga, xa non lle queda
campo ao Bloque". Son os mesmos que escreben agora que "a
proposta de Fraga non ten nada
a ver ca nacionalismo".

Porque aqui o que se está debatendo é como fixar, dunha vez, os
contornos do Estado español moderno e para isa existe xa un príncipio de "Pacto de Estado'',que
comezou co Pacto autonómico e
tenta rematarse co "Pacto das
Nacionalidades Históricas".

O 23-F tronchou
a constitución do Estado
das Autonomias
A idea de racionalizar a administración non só estaba xa presente en múltiples declaracións ou
comentários xornalísticos, senón
que estivo sobre a mesa en todas as conversas que Felipe
González mantivo con Jordi Pujo! e nos últimos tempos con Fraga lribarne, pero, sobretodo, estábao desde o ponto de vista do
avance da construción do chamado Estado das Autonomías
que ainda non quedou totalmente perfil'ado.

diria o PP, o exército e todo o
nacionalismo español se fose o
Lehendakari ou o Honorábel
quen fixese a proposta? Atreveríase o PSOE a dar o paso en
solitário? O Presidente da Xunta
deixáb;:illo ben claro a Txiki Benegas: "é mellar que estivese
calado".

A. Prieto (A Coruñ3), Xosé M. Pérez (Santiago),
E. Sanf1z, MBX. Arias (Ferrol) , F. Arrizado (Lugo) , X. Castro Ratón
lVilagarcia), Xavier Canosa (l3ergantiños), Antón Malde (As Mariñas),
Anxo Rosende (Ortega!). D. Martfnez Silva (Deza). X.M . Suárez
Estévez ¡o Condado Baixo), Thierry Lorenzo (O Condado Alto).
Montse Alvarez (Baixo Miño¡, H. Naval (A Manña) , X. López Témez
(O Bierzo), G. Decampo (Va deorras). Paulo Naseiro (Terra Chá).
X.M. Santiago Cagigao (Barbanzal) , Manuel Diaz (Melide) , Xose R.
Castro (0 Carballiño), X. GabriE!I Pacin (A Fonsa9rada) , M. Vilar
(Santiago) , X. Fernández Mateo, A. Rial Amor (R1badeo), M.A. Torres

Asi, desde o xogo partidário, Fraga quixo aproveitar a formulación
para gañar terreo no campo do
nacionalismo galega e os seus

ANOSA TERRA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

Na relación das formulacións de
Fraga e a sua relación ca nacionalismo, semella o mesmo de
evidente que se está a producir
unha nova transición, na que se
vai redifinir o Estado español e
na que o nacionalismo non pode
volver perder a sua oportunidade outravolta, como que a proposta do Presidente da Xunta
non entre no ideário nacionalista
non só porque se faga desde
mentalidade estatal , senón porque o poder de decisión e o poder económico, a soberanía, segue a residir en Madrid.
Ainda asi, o vieira escollido por
Fraga non só lle pode criar con tradicións ao PP, que poden ser
aproveitadas polo nacionalismo,
senón que, no hipotético caso
de os nacionalistas governaren
en Raxoi, a Administración única seria un instrumento de indubidábel valor, como elemento
configurador da Galiza e como
elemento de confrontación co
Estado. Aí radica tamén a diferéncia entre a importáncia da
proposta para Galiza en comparanza con Catalunya e Euskadi
que cantan xa con governos nacionalistas.+

Deseño Gráfico e Montaxe: Xoselo Taboada, Carlos Soaxe
Fotomecánica: Mancho Brea Salgueiro
Corrección lingüistica: Fernando Carballa.
Publlcldade: Xosé Fernández Puga, César Pazos.
Suscripclóns: Blanca Costas

(Verin) , Pilar Saavedra (Montarte) , Daniel Lazaré, Pepe Rei , Joseba
Macias (Euskadi), M. Rodríguez Bertojo, Alberto Cruz (Madrid) , Paco
Soto (Barcelona), Maribel Lugilde (Asturias), Gom;alo Nuno (Porto).
Deportes: Víctor Míguez.
Cult!Jra: Lino Braxe, Manuel Carballido.
Colaboradores: Primitivo Carbajo, Horácio Vlxande, X. C. Garrido
Couceiro, Avelina Barreiro, C. López Garrjdo, Nanina Santos
Castroviejo, Anxos G. Salgado, Amanda Alvarez, Manuel Rivas , Xosé
A. Gaciño, Xurxo Estévez, Domingos Prieto, Margarita Ledo, Xesus
Vega. César Varela, A. Mascato, X.L. lglésias, Rodolfo Dacuña.
Internacional : Xulio Rios , Manuel Vilar, Carlos Duram, Patricia
Grinberg, Juan C. M. Betelú. Ecoloxla: M. Chouza, R. Cid. Deportes:
Ricardo Rivera Axenda: Marga R. Holguin.
•

Humor: X.X. Piñeiro Cachón. Libros: Xesus González Gómez,

~~~~; ~~1;,~roE~~~é~i~~~ ~~~~~;f~e~~c~~;,tr~· Millán.
Arte: Fernando Ferro, Fernando M. Vilanova, Xavier Seoane.
Cine: Celso López, Gonzalo Vilas , Carlos Amaro. Televisión: G.
Vilas. Arquitectura: Plácido Lizancos. História: Francisco Carballo,
Anselmo López Carreira, Xesus Torres.

Dirección e Administración : Rua Príncipe, 22, planta baixa

~~~~a:d~~~i~~~~~fó~~1~á~~~~~g~)Publicidade (986) 43 38 30".
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. Fax {986) 22 31 01 .

Imprenta: Pugalsa.

Fotografla: Anxo Iglesias, Carlos Puga , Chus Garcia, M. Rama, X.
Marra, Che, Xosé L.. Diaz., X. L. Suárez Canal, M. Sendón, Tino Viz,
X. M. Albán , Delmi Alvarez, Tachi Castro, Voz Noticias.

ISSN 02-13:3105

Ilustración: Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar, Xulio Gaioso,
Tokio, Hermida, Gonzalo, Manel.

Non se mantén correspondéncia sobre orixinais non solicitados.
Está permitida a reproduclón sempre que se cite procedéncia.

Depósito Legal : C-963-1977

8

GALIZA EMUNDO

A NOSA TERRA

Nº 519 -24 DE ABRIL DE 1992
-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~__,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

LIBERDADE DE EXPRESIÓN

O pasado Xoves, dia 23, era comunicado
o despido a tres cámaras da TVG por mor
das críticas realizadas por estes á
Asociación de Reporteiros Gráficos que
viña de conceder un prémio á TVG.
Segundo fontes sindicais pode ser
o comezo dos intentos por descabezar
"todo pensamento libre" no seo da cadea
institucional. Esta situación no interior ven

a coincidir coas protestas reiteradas de
todos os partidos da oposición polo
camiño de deterioro e control ideolóxico
que sofre o médio, queixas ás que se
teñen sumado en diversas ocasións
colectivos cidadáns, sindicais e veciñais
(caso dos centos de sinaturas recollidas
na Fonsagrada e Baiona criticando
a política informativa da TVG).

O denominador común

democrático de ·
Latinoamérica
"Cuba é a derradeira asinatura pendente para atinxir o
denominador comun democrático en toda a comunidade
iberoamericana", escrebe J.V. Colchero nas páxinas de La Voz
de Galicia de 19 de Abril. Dentro dunha reportaxe titulada Un
Nuevo Mundo, o xornalista califica ao sistema cubano de
"anacronismo no hemisfério americano". Sinalar estas
diferér:icias negativas para Cuba é o obxectivo do traballo que
precisa que Venezuela· "seguirá a piques do caos económicosocial e a corrupción mentres asexa o golpismo"; en México
"hai indios na Serra Madre subsistindo coma na prehistória
mentres brancas viven( .. .) coma millonários estadounidenses
de Beverly Hills"; en Chile os pobres sairon da Dictadura "ainda
máis marxinados". Colombia ten pouca débeda externa "pero a
democrácia está en xaque continuo". E en Brasil, a renda "está
cada vez mais inxustamente repartida e ao nível de 1978. Os
asasinatos de nenos sen fogar e a xeneralización do crime
levou o país a unha guerra civil social mentres continua a
destrucción do habitat ecolóxico". •

Os capitais do mundo xa non van
aos Estados Unidos

TINO VIZJARQUJVO

Os traballadores criticaran a concesión dun prémio
outorgado a televisión por un amigo de Fraga

.Tres cámaras de TVG
despedidos por dicer que no
médio existe discriminación
•MANUEL VEIGA

A comunicación dos despidos,
que entrará en vigor o vindeiro
dia 30, foi analisada nunha
asamblea de traballadores que
acordou facultar ao comité de
empresa para convocar unha folga de protesta. Várias medidas
de presión foron xa postas en
prática estes días. A próxima semana está prevista a entrada en
maxistratura dos expedentes de
despido. Un dos encausados é
membro do comité de empresa
por CCOO.

non exista marxinación con nengu n profesional de informativos
por motivos que non señan estritamente profesionais". A Asociación Nacional de Informadores
Gráficos está presidida por Juan
Rivera, amigo persoal de Manuel
F:raga.

Devolución de carnets
Unha vez outorgado este prémio,
cinco reporteiros gráficos da
IVG deron a coñecer unha nota
de protesta, devolvendo os carnets da asociación. No escrito
mostraban "a nosa surpresa e indignación" pola ent.rega deste
prémio "sen consultar aos membros da asociación na própria
TVG e, polo tanto, sen contrastar
cos afectados".

Os expedentes foran abertos o
pasado 15 de Abril, afectando a
cinco cámaras acusados de asinar un escrito de protesta contra
a Asociación Nacional de Informadores Gráficos, á cal perten- ·
cian. A mencionada agrupación
Os reporteiros desminten várias
das afirmacións da asociación,
viña de conceder un prémio "aos
sinalando que "o cadro de persoservícios informativos da TVG".
O galardón xustifícabase sinaal non se adapta ás necesidades
e moito menos no actual periolando que "A princípios de 1900
do". "Si é certo, afirman, que
(data que coincide coa chegada
existe discriminación e non só
ao poder autonómico do Partido
Popular) comezou unha nova
por razóns profisionais, senón
até polos máis insignificantes
etapa para os servícios informativos da TVG. Cun plantel de
motivos". No mesmo escrito,
persoal adaptado totalmente ás
anotábase que "interés polo tranecesidades conseguiuse un
ballo témolo todos pero hai que
máximo de rendemento informatragar sapos e facerlle a pelota
tivo. Esta situación permiteu que
aos xefes".

Esta nota de protesta dirixida á
Asociación de Reporteiros Gráficos foi coñecida pola direción da
TVG, o que serviu de motivo para a apertura do expedente. Con
posterioridade dous dos reporteiros desvincularianse do escrito,
sendo eximidos do despido
anunciado o pasado Xoves.
A asamblea de traballadores da
TVG decideu apoiar aos despedidos, abrindo unha caixa de resisténcia e facultando ao comité para que convoque unha folga de
protesta. Na sua valoración sinálase que as presentes medidas
da direción "atentan claramente
contra a liberdade de expresión,
tanto máis imprescindibel canto
se tratar dun médio público".
A tensión no interior do médio é
moi elevada, pois ás ardes directas emanadas do governo e facilmente perceptíbeis coa visión de
calquer informativo (uso habitual
de conselleiros parlantes, en
imaxe fixa desdes os despachos,
con monólogos antitelevisivos,
silenciamento das notícias que
estes conselleiros lago rebaten,
etc.) hai que sumar a convócatória anunciada de oposicións na
CRTVG, o que eleva a capacidade de presión da direción sobre
os traballadores. +

"O fondo de capital dos Estados Unidos fornécese por duas
vías: os aforras dos norteamericanos e os cartas que meten os
extranxeiros nos nosos bancos -explica un editorial do The
Washington Post do dia 20 de Abril. Pero este flu xo de capital
ten dous canos de saida: os investimentos privados e as
necesidades xeradas polos desfases do orzamento do Estado.
As entradas deben equilibrar as saidas. Pero o aforro privado
cae desde 1970 e desde 1986 baixan tamén os capitais que
invisten aqui outros paises. O ano apasado, este descenso foi
espectacular. O resultado é que o fondo de capital é un tércio
mais baixo ca en 1980". •

Os uniformes da Xunta
"Mellar quería non terme enterado, pero de pouco serve se é
verdade" -comenta Xosé de Cara sobre a presentación dos
modelos de uniforme para a Xunta en El Progreso do 19 de
Abril. Pero o pasmo non é polos patróns, máis ou menos rectos
ou máis ou menos evasés, senón do patrón que resolveu
uniformar á sua equipa para apresentarse nos actos como un
só home e unha soia muller. Non sei como andan no de hoxe
de saude os matrimónios do executivo galega, que noutrora
andaban aquelados por grande trasego de amores. Seria logo
preciso incorporar un modelo distinto para queridas e
barraganas que mantivesen a unidade do Governo sen míngua
do libre albedrío co que se governa o corazón dos mais altos
administradores da Comunidade". +

Cadernos ANOSA TERRA
Galiza na aliada dos viaxeiros

PROXIMAMENTE Á VENDA

Aollada dos viaxeiros percorre as narracións
de viaxeiros estranxeiros por Galiza nun período de tempo que vai
desde fins do século XVIII até os anos 50 desta centúria.
Un camiño que se anda na nosa memória colectiva de nación en marcha.
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QÓCIO NA INFÁNCIA
A arquitectura e os meios de comunicación cambiaron o tempo libr~ dos nenas
1

1

Co.m o queres que xoguemos ao de sempre
se hoxe todo é cemento .e pichi?'

• HORÁCIO VIXANDE

"Non me fales de
trompos, de canicas nen
de gaitas -di Pedro
Couñago, un rapaz da
New Age-, nós xa nunca
xogamos con isa". "Non
te intei ras -engade
Adriana López, unha
moza da mesma xeración
(13 anos)- hoxe as
causas non che son
como as de antes ... "
Adriana tolea por un
Game Boy e Pedro por
un monopatin.
"Non sabes que é o Game Boy
(pronunciado en inglés)?" pergunta incrédula Adriana: "Non
miras a televisión?". "En que
mundo vives?", emenda con retranca Pedro, que está ao pouco
de se me subir ás barbas. O Game Boy é unha consola portátil
de xogos electrónicos, como os
de matar marcianos.
A seguinte bateria de perguntas
á que son sometido refírense a
se cando era nena xa habia automóbeis e ese tipo de cuestións
tópicas; as suas insinuacións
non me fan perder os estribos,
teño 25 anos.
Facendo memória recordo os
trompos, as canicas, ovo pico
araña, pai tillo nai, pólis e cacos,
a comba, a goma, a pita, o escondite, a mariquita, o marro ... un
feixe de xogos cos que, antes de
onte, disfrutou a miña xeración.
"Como queres que xoguemos ás
bolas se hoxe todo é cemento e
piche?", a pergunta de Adriana
non é mais ca unha desculpa.
Mais entre ela e Pedro esbozaron dous dos principais elementos responsábeis da desaparición
dos xogos populares: a presión
da sociedade de consumo e dos
meios de comunicación, nomeadamente a televisión, e a substitución da terra por chapapote ou
cemento nos lugares de recreo.

O segundo elemento ·deixou sen
posibilidade de expansión aos
xogos populares, o primeiro otereceu unha alternativa. En todo
caso, os dous se complementan.
Sen pavimentos lisos é imposíbel
un partido de baloncesto, ou facer rodar un monopatin. Sen a influéncia dos meios de comunicación o cemento só teria servido
para que os nenas e as nenas inventasen novas xogos ou adaptasen os xa existentes.

Sen a influéncia
dos·meios de
comunicación o
cemento só teria
servido para que
os nenas e as
nenas inventaran
novas xogos ou
adaptaran
os xa existentes.

A presión dos meios
de comunicación
A irrupción da sociedade de consumo colleu por surpresa a toda
a sociedade tradicional galega,
viñeron os coches, a televisión e
novas xogos, máis sofisticados,
apoiados por mecanismos publicítários de gran agresividade. Só
hai que pararse a ver unha das
séries de debuxos animados de
máis audiéncia nestes momentos: "As tartarugas mutantes",
unha excusa estupenda para
vender uns monecos chamados
''Tartarugas Ninja".
"Góstame xogar ao baloncesto,
ao Trivial e ao Game Boy, facer
puzzles e ver a televisión", di
Adriana. Mais estas afeizóns non
se corresponden coas que difunden os inquéritos, que debuxan
unha realidade moito máis dramática, na que todos os xogos, incluído o deporte, son actividades
subsidiárias á de ver a televisión.
"En realidade, ao que xogo durante máis tempo é ao baloncesto -di Adriana-, ternos unha equipa na escala e tacemos liguiñas
con outras clases". A presenza
do deporte no coléxio tamén é
un factor negativo por canto
substitue a todo tipo de xogos e
se converte nunha actividade exclusiva e excluinte. A responsabilidade recai, en grande medida,
no ensino privado, que cobriu de
cemento os pátios de recreo, debuxando neles as pistas de campos deportivos. Ademais, un segundo erro foi querer dar un carácter excesivamente lúdico a
unha actividade que consiste no
cultivo do noso próprio carpo.

nenas son moi aborridos". Non
anda falta de razón, quizá non
sexa causa de dar vixéncia a cada un dos xogos e asignalos ao
sexo que a tradición lle facia corresponder, mais si cabe democratizar a sua recuperación para
que nenas e nenas podan disfrutar en igualdade de condicións.
"Son un pouco maior para aprender a lanzar o trompo", protesta
Adriana cando insisto sobre a recuperación dos xogos de sempre; "Eu tamén", engade Pedro.
Falando con eles un saca a impresión de que non souberon xogar tan ben como o fixemos nós.

ANXO IGLESIAS

Oeste xeito, o deporte foi equiparado ao xogo.

Recuperar os xogos
Como elemento de socialización,
o xogo tamén contribué a determinar as futuras pautas de cond uta dos nenas e das nenas.
Conceder unha releváncia espe-

cial ao deporte é impar condutas
competitivas e exclusivistas. Facer renacer vellos xogos é recuperar unha tradición· cultural que
nos é próxima e que está vencellada á organización social que
regula as nasas vidas.
"Non me gasta saltar á comba quéixase Adriana-, os xogos para

Buscar agora os mecanismos de
recuperación deses valores culturais é inútil para várias xeracións
(duas, cando menos), que perderon a oportunidade de se educar
co xogo, mais non é difícil facer
algo polo futuro. Se, como se
apontaba ao princípio, duas foron
as causas fundamentais que determinaron a crecente perda de
releváncia dos xogos populares
tradicionais: a presión dos meios
de comunicación e a substitución
dos pátios de terra por pistas asfaltadas, non é complicado deixar
sen efeito eses mecanismos de
implantación, só se require un
esforzo na recuperación dos vellos pátios de recreo e un control
sobre a publicidade dirixida aos
nenas e ás nenas.+

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

Os xogos xa non seguen
as estacións do ano
Era unha forma divertida de entrar en ca"Algunha vez pasámos o tempo cos xolor. O trompo tiña o outono como época
gos que dicias antes -comenta Adriana-,
de expansión e era na primavera cando
pero non o tacemos nunha época determinada". A perda da estacionalidade dos . chegaba a tempada das canicas. No verán non habia grandes xogos, as razóns:
xogos populares é outra das razóns do
o calor e a existéncia de numerosas fesseu esmorecimento. Nunha sociedade na
tas parroquiais na Galiza. Para as nenas
que todo ten un porqué condicionadoa
estes períodos estaban menos definidos,
estímulos comerciais, a aparición de noun pouco porque, tamén nos xogos, tivas razóns para o xogo implica perda de
ñan un espazo social moi restrinxido.
vixéncia das vellas actividades lúdicas.
Para os nenos, até tempos moi recentes, esta época na que estamos, a primavera, era o período para xogar ás canicas. A razón non era outra que o remate da estación do frio e das choivas.
En xeral, os xogos nos que se requeria
un esforzo físico, como pólis e cacos, ou
o marro, correspondian ao inverno. Mesmo o fútbol, entendido como xogo, era
unha actividade invernal, á que se xogaba as máis das veces co abrigo posto.
'Non me gosta saltará corda', quéixase Adriana López. 'Os xogos para nenos son moi aburridos'.

Hoxe interveñen novos factores, distintos á estacionalidade. A cultura urbana,
dominada pola presenza de veículos
nas calzadas e nas ruas, apartou aos
nenas, transladándoos ao interior das
casas, onde xa non é posíbel ter as
mesmas expansións que antes. De
sempre existiron xogos de mesa; o xadrez, as damas ou o palé acompañaron
a moitas xeracións, pero non deixaban
de ser un substitutivo nos poucos intres
nos que os nenas paraban na casa.+
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NOVA ORDE MUNDIAL

Sami. Nair
1

Sami Nair é profesor
de Ciéneias· Poi íticas
en Paris e re·dactor
xefe da revista
L'Evenement
Europeen. Arxelino de
nación estivo na
Semana Galega de
Filosofia para falar da
crise do nacionalismo
na terceiro mundo
desde o caso
magrebi. Nesta
entrevista aborda a
situación dos paises
subdesenvolvidos no
contexto da nova arde
mundial e afirma que
a cuestión dos paises
do Sur vai ser a
fundamental
contradición social do
futuro.
Desde a visión dos paises en
vias de desenvolvimento, como
se ven as propostas de nova orde económica internacional, despois da caida do Muro de Berlin?

ostentan en exclusividade o domínio económico do pasado. A guerra do Golfo é unha intervención
para poder determinar, non para
organizar, a orde mundial. Nesta
situación Xapón e Europa está fortes económicamente pero nunha
posición débil poque non poden
impor os seus pontos de vista e os
EEUU teñen que recorrer a mostrar o seu formidábel poder militar
para influir ante a fraqueza actual
da .sua economia.
Esta orde busca unha certa integración dos paises do Leste pero
deixa á marxe aos paises do Sur,
entendido non ?ó como os paises
subdesenvolvidos, senón aquelas
povoacións que no mundo desenvolvido son excluidas. A cuestión
do Sur vai ser a fundamental contradición social no futuro.

Como se pode mobilizar o Sur
para facer frente a esa situación?
O Sur non ten posibilidade de ter
peso nos mecanismos de decisión
internacional. Hoxe as decisións
son tomadas polo FMI (Fondo Monetário Internacional), a Banca
Mundial e o Clube dos Sete. Hai
que elaborar unha estratéxia comun frente a esas decisións: pedir

'Estamos saindo do
Estado nacional
para entrar no das
grandes poténcias
abstractas: FMI,
Banca Mundial,
Grupo dos Sete,
Comisión Europea'.
saber se os cidadáns teñen que
dicer algo sobre as suas vidas.
Estamos saindo do Estado nacional para entrar nun estado de
grandes poténcias abstractas.

A intervención no Golfo non foi ·
abstracta.
A intervención explícase por elementos políticos e económicos. O
político é que os EEUU non poden
aceitar que un país árabe nesta
rexión poida ter un poder militar,
por tanto de intervención e de negociación na area internacional.
Franceses e ingleses nos anos 50
fixeron a guerra contra Nasser

despois da nacionalización do Canal de Suez e os americanos fixérona contra Saddam Hussein porque non podén aceitar que despois do fracaso da revolución ira. ni, da victória de lraque, este país
poda negociar a sua posición a nível internacional.

zación convencional dos Estados. O
integrismo é unha opción de rexeitamento só até que chega ao poder,
quizais porque comparte os mesmos pontos de vista de dominación:
son antinacionalistas e antisocialistas, igual que as opcións dominantes nos paises desenvolvidos.

No económico a intervención
americana no Golfo vai ter moitas
consecuéncias para Europa e Xapón. Os EEUU tomaron unha. posición de negociación moi importante no triángulo que antes describin, porque teñen o control dos
précios do petróleo: controlan militarmente Arabia Saudi, o próprio
!raque co bloqueo e Kuwait. Controlan as principais fontes económicas e financeiras internacionais,
e para eles isto é decisivo porque
lles dá un segundo alento.

O movimento islamista en Arxélia
ten a mesma concepción económica ca Margaret Thatcher: mone,tarista, contra as leis sociais ... E
radical porque opón unha sociedade de crentes a unha sociedade
laica, pero economicamente non é
alternativa nengunha. É un movimento social que agrupa a capas
sociais marxinadas pero non supón mudanza económica.

A contestación islámica
No horizonte político da área
par~ce que a única forza de
oposición capaz de contestar é
o chamado integrismo?
Hoxe a única via parece esa, pero
coido que no fondo non é unha solución. Se tomamos o exemplo da
revolución irani vemos que os islamistas están integrados na organi-

'Occidente está
encantado con
Arábia Saudi que é
o país rnáis
integrista do mundo
árabe'.

A nova orde planteouse no comezo dos 80 e tivo momentos de manifestación moi importantes que
están ocultando a situación preliminar. A caída do Muro, a transtor- _
mación radical do sistema soviétina ONU unha discusión sobre a
co, a descomposición do seu poder imperial, a guerra do Golfo ou
política da Banca Mundial e a deo proceso de integración europeu
terminación do tipo de axudas; hai
que falar do problema da débeda,
son manifestacións desta nova
que é moi complexo. Non estou
·orde. No económico hai que talar
de que xa non hai un único centro
pala cancelación pero hai que
dominante, como nos 50, 60 ou
conseguir que esa débeda revirta
no desenvolvimento dos paises
70, que controla o mundo de madebedores, .abrigando co control
neira imperialista e organiza as reinternacional ás elites dominantes
lacións económicas, hoxe cabe tanos paises debedores. O problelar de mundialización da economía
que implica unha relación entre
ma é que os mecanismos de decisións internacional son a cada voltres grandes poténcias: o conxunto EEUU-Canadá, o europeu e o
ta máis abstractos.
xaponés-asiático. Este triángulo
Hoxe nen os governos sori quen
encarna esa no.va arde sen centro
pero con relacións de competénde controlar ao FM 1, á Banca
Mundial ou á Comisión de Bruxecias e de solidariedade entre os
tres polos. É unha mundialización
las. Os tecnócratas que toman as
anárquica, sen centro, no que todecisións non están sometídos a
dos os meios de afirmación e docontrol e os Acordes de Maastricht
reproducían esa situación. Hai que
minación dun polo a respeito dos
outros é utilizado.

"O integrismo, en chegando ao poder, perdeu capacidade de oposición"

'Q integrismo só é
.¡ unha posición de
: protesta até que
chega ao poder'.
1

1

- 1

Pedirlle a Libia que extradite
os seus cidadáns é algo único na história'.

O caso de Líbia é asombroso.
Pídenlle a Gaddafi que extradite
aos seus cidadáns. Non sei se

hai responsabilidades pero si
que é a primeira vez na história
do direito formal nacional e internacional que se pede a un país
que extradite aos seus próprios
cidadáns. lsto non existe no direito internacional. Por que non
se pede que se xulguen en Líbia
baixo control internacional? As
decisións destas últi~s serna-

nas puxeron en evidéncia o papel do Consello de Seguridade e
da ONU.
Non falo de Gaddafi nen de Saddam Hussein, aos que me opoño
porque representan reximes absolutistas e antidemocráticos, pero a nova orde significa a dominación unilateral dos EEUU.+
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O único periodo no que se planteou
con seriedade unha alternativa é a
época do nacionalismo árabe, a
etapa de Nasser ou de Bumedian.
Hoxe só hai duas posibilidades: integrarse e calar ou colocarse fóra e
agardar a chegada das bombas.

Non creo nas etapas históricas e
penso que o integrismo é unha reacción estrutural da sociedade e
de capas non adecuadas ao sistema, é unha resposta conservadora
que supón unha calexa sen saida,
incapaz de criar alternativas a estas sociedades e fácilmente absorvíbel polo sistema internacional.
Para os EEUU e as poténcias económicas nada indica que lles molesten os réximes islámicos nos
paises árabes, porque son integristas os seus principais aliados árab-es na economía internacional.
Mitterrand, o 14 de Xullo do ano
pasado, dixo que o islamismo era
unha determinación cultural destas
sociedades e que pode chegar ao
poder sen problema. En Arxélia ou
en Túnez, un réxime islamista pode equilibrar a sociedade e pode
calmar a situación de revolución
social na que están a vivir.

1

A guerra do Golfo planteouse
para evitar o surximento dunha
poténcia árabe con poder de
negociación. Teria que ver isto
co que está a pasar con Líbia
nestes dias?

Ainda que non se diga, hoxe o país máis integrista do planeta é
Arábia Seudi: ali aplícase a sharia,
a leí islámica; aplican a doctrina
económica do Islam, sen intereses
[sen usura], pero cun complexo
sistema de dominación ; ten unha
ideoloxia antiteminista, antisemita,
antioccidental, un modelo puro de
dominación islámica que está perfeitamente integrado na economia
internacional.

A reivindicación nacionalista
árabe, non ten outra saida que
non sexa o integrismo?

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

O proceso de intervención sistemática dos Estados Unidos no
campo militar desde comezos dos
80 é unha manifestación desto
que veño de dicer, porque xa non

•

~

0 integfismo ten a mesma conceición económica ca Thatcher'

• G. L. DE TENA-XAN CARBALLA

,,

ldeolóxicamente o integrismo islam ista é un perigo fantasmático,
pero económica e políticamente
non o é para a orde internacional.
Só é mao para as sociedades que
o padecen.

'Estados Unidos
ostenta o seu poder
militar ante a
debilidade da sua
economia'.
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'As grandes
poténcias non
poden permitir que
un país árabe teña
poder militar e de
negociación na
area internacional.
Queren para si o
control do précio do
petróleo'.

Que alternativas hai nesas sociedades?
Agora a situación está bloqueada
porque as forzas democráticas
son moi febles e precisan para desenvolverse un poder forte. O caso de Arxélia é típico e as forzas
democráticas, con apenas excepcións, aceitaron o golpe de estado
de Xaneiro porque chegaba o FIS.
A situación non vai mudar pronto
e a solución reside nunha nova organización das relacións económicas internacionais.

A incapacidade de Arxélia
En Arxélia chégase a esta situación despois de 30 anos de independéncia. Que fallou na FLN
para que non fose capaz de
criar unha conciéncia política?
lso ten unhas impliacións teóricas
e políticas moi profundas. En síntese hai que ter en conta que o
contexto mundial no 62 era completamente diferente ao de hoxe,
e o FLN foi un partido de integración nacional que representaba
especialmente ás capas médias
urbanas e rurais, foi un partido de
poder non de sociedade. O proceso de desenvolvimento que se
planteou foi o dunha forte industrialización, intentouse criar unha
economia moi autónoma e fracasou. Primeiro porque o modelo
aplicouse nun momento histórico
tardio, xusto cando a internacionalízación da economía se acelerou
e despois porque seguia un modelo capitalista e non era capaz de
xerar moito emprego. Para o capitalismo industrial só interesan os
benefícíos. O proletariado non se
criou, tampouco a burguesía, e temos unha sociedade organizada
cunha clase média moi importante
e unha gran masa marxínada, períurbana e rural nomeadamente.
Outro elemento importante é o demográfico. Os paises árabes están nun momento de expansión
enorme e en só quince ou vínte
anos poden ter dobrado a povoación, sen un tecido industrial e
económico capaz de integrar a esta povoación.

Pode suceder como en Brasil
nos 70? A indústria chegou a
un nível de eficiéncia elevadísimo, pero non accede aos mercados que están controlados
polos EEUU. A Arxélia teríalle
sucedido o mesmo?
O modelo de Brasil era de integracíón no sistema económico internacional e en Arxélia queríase lograr unha autosuficiéncia. Hoxe
en Brasil conviven a un tempo unha miséria tremenda e a capacidade de construir centrais nucleares.
O sistema conseguiu que un 1 O
ou 15% viva perfeítamente e os
demais están na man de Deus.+
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

GONZALO

TERCEIRA IDADE
CúUDIO LóPEZ GARRIDó

A canonización
de José Maria Escribá
de Balaguer ten a
virtude de facer agramar
moitas das polémicas
que o Opus Dei
teimosamente agachou
durante décadas,
chegando a converter o
oscurantismo interno
nunha das suas
principais eséncias.
Persoas e posicións
políticas saen á luz
grácias a esta hipotética
subida aos altares do
seu fundador, como ben
si nalou Alberto
Moneada, sociólogo e
ex-membro da Obra. Os
seguidores de Camino
só poden esperar agora
que o recebimento en
Roma seña mellar que o
dispensado na década
dos sesenta ao intento
de Escribá por ser
nomeado Marques de
Albás, título que ao
parecer pertencera a un
antepasado seu, mália
que contradecise os
votos de humildade
preconizados polo crego
de Barbastro.

No Pavillón da
Expo dedicado ao
universo os visitantes
teñen a posibilidade de
mandar mensaxes a
outros planetas através
dun sofisticado sistema
de sinais de rádio. A
tecnoloxia española é
paradóxica, permite
poñerse en contacto
con outros mundos ,
pero probe vostede a
chamar a información
de Rente.

Levava umha semana seguindo ao velho que com um carrinho
de neno percorria o bairro furgando entre os bidons de lixo.
Nessa viravolta da vida onde se alcanc;a a vislumbrar o horizonte definitivo, ao solteirom comec;ara-lhe a angustiar a ideia de
acabar os seus dias da mesma maneira. Mas, aquela noite, o esfarrapado descobriu-no e montou tal escándalo que tivo que
emprender a fugida baixo um fogo saraivado de desperdícios.
Pola manhá baixou a praia, onde se juntamos jubilados. Vendaos tam pulcros, discutindo animadamente sobre as obras do recheio, ainda viva a lembranc;a da sua carreira nocturna, creu entender o sentido profundo da instituic;om familiar.
Um velho, que permanecía afastado do grupo, acercou-se-lhe e
pediu-lhe um pitilho. Parecía ter ganas de conversa.
- Passam o tempo levando conta dos camions que descargam
area --dixo, referindo-se aos outros com desprec;o-. Onte vimherom menos que de costume e umha dessas monas berrava,
como se fora o dono: Faltam-me tres!
Contou que vivía com um filho, que venciera a casa da aldeia
para ajudar-lhe a pagar o piso e que aquel tamém percebia a
sua pensom da que nom lhe passava chica. Polas manhás, a nora botava-o da casa, argüindo que paseiar era mui saudável a
sua idade; mas el sustinha que seguir na cama ainda o era mais .
Nom quixo seguir escoitando. Despediu-se cortesmente e voltou
Subiu ao falhado e. comec;ou a buscar ' O carrinho da sua
infancia e a apanhar quanta bolsa de plástico havia. •

a casa.

de automóbeis Nash e Mak dos
EE.UU. de Norte-américa povoando a Buenos Aires con máis
de 6.000 táxis Nash que circulaban a diário pola cidade, e coa
maior parte das
'Morreu coma
liñas colectivas
as
grandes
de
omnibus
Mak, nas que árbores que o
foron empregados moitos, es- tan de pé' xa
pecialmente que asua
chegados da influéncia
Máis unha vez venme á memória
Galiza. Tamén
cando cheguei onda este home
naqueles tem- cabria a
no estabelecimento que tiña na
pos
o Presiden- moitos sen
Plaza Ecuador 82, de Buenos Aite Juan Dominres; senda época do ano 1948
go Perón enca- distinción de
nas que este señor andaba misde categorías.
turado na maior parté das colee- · rrego u no
que fose visitar
tividades galegas que o elixiron
a financeiros
Presidente do Centro, rexentandoutros países
d o o mesmo os anos 1950 e
e proceder así a unha maior in1954 inclusive; chegando a ser
dustrialización do país; cousa
tamén no mundo das finanzas
que fixo, e polos seus meios
Presidente do Banco Español do
mandou facer no paraxe de "LaRio da Plata e Conselleiro do
nús" unha planta de montaxe da
Central en España.
·
que saían uns 60 case diários ,
sendo coñecido de sobre-nome
Este emigrante de Vilar de Cabapolo Ford centro e su/americano.
los foi representante das casas

Recordando
a don Javier
Vázquez Iglesias.
Sr. de Vilar
de CabalosTaboada-Lugo

Viaxou varias veces á Inglaterra
e á ltália, visitando as casas de
neumáticos "Pirelli" e outras indústrias, acompañado de sócios
e amigos. Logo, completado o
periplo de viaxe, toda esta comitiva trasladábase a Taboada,
hospedándose na casa "Fortes'.'
e logo gozar divertíndose nas romarias da comarca, recordando
a xuventude adolescente de Vilar
de Cabalos, Vilameñe, etc., etc.,
ondeé recordada a sua boa personalidade de obras.
Este señor, nacido na casa de Laxas, os seus restos repousan no
cemitério da Chacarita en Buenos
Aires, foi sempre amparador dos ·
que o precisaron xustamente. Pero ... "morreu coma as grandes árbores que o tan de pé" xa que a
sua influéncia cobria a moitos sen
.distinción de clases nen categorias, e dicia que no mundo para
viver mellor debia haber menos ri- ·
cos e menos pobres, invocando
frases de Evita Perón nai dos
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descamisados arxentinos, sendo
D. Xavier, o nacido no concello de
Taboada, o que máis destacou
entre todos os taboadeses e conviciños da comarca, debendo ser
espello no que se miren as xeración vindeiras.+

DANIEL RANDULFE CARBAi.LO
(LUGO)

Xeneralísimo
Chamoume a atención a información das prazas onde se ubican os concellos que levan o nome de Xeneralísimo. Un quer dicer que Sanxenxo é algo pior,
esplicareime.
Se entra desde Pontevedra e
vai ao Concello terá que collera
Rua Primo de Rivera, se xa fixo
as xestións no Concello e sai á
Lanzada atoparase saindo á
Praza de José Antonio, para
continuar pola Avenida do Xeneralísimo; claro, se a est nemes lle engade que tamén pode
ir ao Concello por Sargentos
provisionales, habendo duas
ruas tamén importantes en tal
casco urbano de Sanxenxo; a
Rua do Progreso e a Rua da
Constitución, con todo isto terá
un completo. itinerário e comprendera a cultura política dos
governantes de tal vila.
Se a isto lle une que en Saltar
-dentro do concello- hai un
pavillón polideportivo que estaba
aprobado hai 7 anos, que se paralizou a sua construción 4 anos,
unha vez feíto o tellado e paredes de pechado, que se rematou
hai 4 meses e que está pechado
e sen utilizar, un non sabe por
que, (din que se teñen que vir
inaguralo nalgunha eleición, no
Xacobeo), un non entende.
Con esta dinámica dos governantes de Sanxenxo, con aquela
cultura aviados irnos os que quixermos un país distinto, que casualmente está governado polos
mesmos do PP que governan en

todos os lados!! Atentamente.•
XOSÉ

L.

Vill..AIBA BARROS

(SANXENXo)

Solidariedade
coa marcha
indíxena
na Amazonia
A Organización dos Pobos lndíxenas da província de Pastaza
(O.P.l.P.), situada na Amazonia
ecuatoriana, resolveu realizar unha marcha en defensa dos direitos territoriais dos povos Quichua,
Shiwiar e Achuar, deica Quito.
O 11 de abril estaba previsto que
se concentrasen en Puyo, capital
de Pa_
staza, uns 2.000 indfxenas
procedentes de 148 comunidades que forman a OPIP. Durante
aproximadamente 20 días percorren a pé máis de 500 quilómetros até chegaren á capital do
Ecuador, onde Amarcha a
se manifestarán
diante da Presi- Quito realízase
déncia da Re- para esixir
pública e do
a legalización
Congreso.

dos territórios

Até hoxe o Go- dos povos
verno ecuatoriano negouse a indíxenas
legalizar os territórios dos povos Quichua, Shiwiar e Achuar,
cedendo ás presións de poderosos grupos económicos e multinacionais petroleiras, madeireiras, turísticas e inineiras.
O Governo ecuatoriano incum- ·
priu o "Acorde de Sarayacu", asinado en Maio de 1989 coas organizacións indíxenas, no que se
comprometeu a legalizar todos
os territórios indíxenas de Pastaza e a estabelecer unha moratória sobre a prospección e explotación petrolíferas, durante a cal
se avaliarian os danos ecolóxi-
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A
cos causados pelas mesmas.
A deforestación e a contaminación da rede fluvial provocadas
pola explotación do petróleo na
Amazonia ecuatoriana ameazan
seriam·ente a sobrevivéncia dos
povos indíxenas.
Apesar da alarmante degradación da Amazonia ecuatoriana, o
Presidente Rodrigo Borja declarou que os anos noventa serán
os do desenvolvimento, idea que
pretende defender no "Cúmio da
Terra" que terá lugar no Río de
Janeiro o próximo mes de Xuño.
A marcha de Quito convocada
pola OPIP realízase para esixir a
legalización dos territórios dos
povos indíxenas de Pastaza e
reformas na Constitución P.a ra
que reflecta a realidade plurinacional e multicultural do Ecuador.
En nome da OPIP, a Comisión
Galega Pro-Amazonia agradecería que organizacións sociais,
institucións ou persoas a título
individual enviasen cartas cortesmente redactadas, apoiando
as suas reivindicacións e solicitando que de nengunha maneira
se impida a realización da Marcha, ao Presidente da República
do Ecuador (García Moreno
1043 y Chile, Quito, Ecuador) .
Despois de 500 anos de opresión xa é hora de que se recoñezan os direitos dos povos indíxenas de Pastaza. Para conseguilo
é fundamental a solidariedade
internacional activa.
Todos aqueles que desexen facer
calquer aportación económica para axudar a cobrir os gastos da
marcha poden ingresala na canta
da Comisión Galega Pro-Amazonia (nº 3000112626 da Oficina Urbana "1 de Santiago de Caixa Galicia), especificando o motivo.+

641

SANTIAGO)

Res posta
áA.G.M.
"Botar atrás compañeiros machos, que desafían o sistema e
desprezan as supostas prebendas que a sociedade lles depara,
non garante a mellor auto-organizazón ... "
e non "Botar atrás compañeiros
machos, que desafían o sistema
e desprezan as supostas prebenda que a auto-organizazón ... ".
Tambén feminismo e non feminismos e varóns . Non sei por
que capricho editorial o troce.
Está claro que o meu título quería incidir na superaczón da dicotomia -obvia no asinado por
ANT- entre homes e mulleres
no proceso de elaborazón dunha
sociedade non sexista.
Toda vez que fican aclarados estes dous termos, quera agradecer
as compañeiras de AGM o seu
ensaio, mesmo que non se adiquen a respostar as cuestións que
deito no meu artigo e tal vez sexa
· mellor asi, que se abran os debates e que todas/os participemos.
Unha tese fica absolutamente
clara en Mulleres só. Por que
non? é o direito inalienável das
mulleres a organizar, conduzir,
dirixir, actuar. Non era intenzqn
do meu texto cuestionar tal "direito" (Parece-nos efectivamente
importante, fundamental que a

G LOBA L I~~

r----------------------------------------------------------------------------,
vencións do leite e outros proLago dun tempo, os nenes coA política
mezaron a rexeitar o leite e os
dutos lácteos. A porcentaxe de
subvención para o leite inteiro
pais solicitaron o Leite Pascual
de vendas
está en torno ao 40 por cen.
que lles fixera unha oferta de leite chocolateada, mellar aceitada
de Leite Pascual Logo de ser estudada e aceita- polos rapaces. A devandita oferd a polo Consello Escolar, a
Leite Pascual está a colocar leiproposta foi levada aos país,
te nalguns centros de ensino
que, de forma individual, deron
básico de Pontevedra empreo visto bon ao reparto. Con isgando dubidosos métodos de
to, 100 dos 300 nenos e nenas
venda. Un exemplo é o coléxio
do coléxio comezaron a recepúblico de Goián (Tomiño), onber leite inteiro a un prezo de
de en Xuño do 9"1 un axente . 19 pesetas o tetrabrick de 200
desta firma apresentou ao dicentímetros cúbicos -aproxi• rector do centro, António Fermadamente a cantidade que
nández Bahamonde, unha ofercalle nun vaso.
ta de leite para subministrar
aos nenes, acollida a unha subO director do centro asegura
vención segundo o Regulamenque daquela non tiña coñecito 1548/90 da CE, Diario Oficial
mento do reparto gratuíto de
916190, que modifica as subleite por parte da Xunta.

muller se auto-organice ... ) senón
a "conveniéncia" de excluir unha
parte importante da sociedade
-tal vez o 50%
que sempre vos
excluiu- de se
Eu vou estar
achegar as preonde
crea que
oc u paz ó ns, as
teses, ao traba- deva estar,
llo do Movimento Feminista, de mesmo que
"ir no asento de organizadores/
atrás" nas vo- as non me
sas palavras.
Também fica chamen.
claro o medo a
que os homes
dirixan, conduzan os pasos do
movemento, eu pergunto se· até
agora os homes que participamos nos actos feministas, nas
manifestazóns de 8 Marzo, nas
movidas polo aborto livre e gratuito pola rede estatal, etc., "escapou-se-nos" en algun momento esa "vontade insana" debida
ao rol asinado ao noso sexo de

CoMISION GALEGA PRo-AMAzoNIA

(APDO.

ALDEA

EXCITACIÓN

dirixir-a-toda-costa?
Di-se no ensaio feminista "Querer
estar necesariamente onde a un
non se lle chama é prepoténcia.
Sentir-se imprescindível, pensarse indispensável ou insubstituível,
é algo que quer combate interior
con exercícios de humildade". Un
está onde a sua ideoloxia o leva,
traballa nun ou neutro campo social conforme a unha realidade vital que non da en escoller e
aprende. Un leva á ideoloxia a onde está, traballa a realidade vital
conforme a campos sociais diferentes, escolle e aprende. Un vive, e viver non é mais que escoller nas moitas vidas posíveis. A
escolla é un proceso diário e ás
vezes inconsciente. Todos/as desde un ponto de vista individual somos imprescindíveis, indispensáveis e imsubstituíveis entre outras
causas por que non nos ternos
mais que a nós. A nível social
cámbian as premisas; os proce-

ta consistiu en bricks de 200
centímetros cúbicos ao prezo de
35 pesetas. A suba, argumentou
Pascual a mestres e pais, é debido a que a CE dá menores
subvencións a este produto; de
todos xeitos, o custo final é inferior ao prezo de mercado ao
conseguir un alto nível de vendas nese coléxio . Igualmente,
Leite Pascual oferece os productos que fabrica. Esta oferta
foi moi ben recollida por alguns
dos mestres. •

Entre outras cousas, puxéronnos a pedalear en bicicletas fixas. Ao cabo, entraba no cuarto unha muller nova facendo
que buscaba algo, ao tempo
que mirando as pedaladas conseguidas comentaba "e só foi
quen de facer iso? Esta mañá
eu fixen moito máis", cun ton
algo despectivo. Pasando ao laboratorio, amasaron o mesmo
grau de excitación co sexo violento que co sexo consentido.
Amuarse cunha muller (ou
sentirse "humillado" por ela)
resultou un factor que altera a
excitabilidade varonil, concluíu Howard.
Ao mellor pagaba resucitar
aquela vella pegata feminista
que circulou nos comezos e
que rezaba asi: "se unha muller
o adianta, non se ofenda, segue sendo igual de macho". +

predicou o venres santo
contra os que comian
carne e aguilloou
duramente aos feligreses
polas suas fraquezas.
Pola noite foi visto nunha
churrasqueiria no lugar
de Pereira por dous
veciños que, alporizados,
lle retiraron o plato de
costelas e comezaron a
bater nel. O crego
argumentou que tiña
dispensa.

HORACIO VIXANDE

sos alongan-se, as loitas teñen
compoñentes diacrónicas de séculos ou millóns de anos. Ninguén
desde o ponto de vista social é
imprescindível, indispensável, insubstituível. Porén eu vou estar
onde crea que deva estar, mesmo
que organizadores/as e/ou animadoras/es non me chamen, ainda
que non me deixen conduzir
-non teño carné- e aterei-me
as consecuéncias de criar os conflitos precisos mesmo nas organizazóns que se din revolucionárias
ou de transformazón social ou como queiran chamar-se, e abrirei
ou participarei nos debates que se
abran sempre que teña algo a dizer, en calidade de nada, de indivíd uo con opinión, que xa está
ben de deixar falar só aos técnicos e especialistas.
Há un pecado maior que a
prepoténcia: A submisión.+
FRANCISCO SoUTO

TOKIO

NANINA SANTOS

Uns poucos homes prestárone a participar nunha investigación sobre os efeitos do
exercício físico na excitación
sexual (Howard Barbaree , psicólogo do Queen's College de
Kingston, Ontario-Canada, traballaba, en realidade, na procura da "mente do violador").

O crego de Castro
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En 1991 a Direción
Xeral de Tráfico
sinalou que o elevado
número de accidentes
ocurridos na Semana
Santa se debera ao mal
tempo. Este ano,

desmemoriada, a
mesma Direción
xustificou o incremento
no número de mortos
aludindo ao bon tempo.

Aznar, gallardo e
cortés como corresponde
á sua ideoloxia, non
• andou sobrado de bons
impulsos na inauguración
da Expo. As palabras do
presidente, Felipe
González, nun discurso
xenérico a tono coa
representación do
Estado, foron
respostadas cun
estrepitoso siléncio do
lider do PP que resoou
entre os aprausos d~
todos os demais
presentes.

A discoteca

Anatomía de
Viana do Castelo
repartiu invitacións polas
vilas galegas: "noche
dedicada a todas las
personas Españolas
(sic). Se va a beber
mucha Taquilla (sic), la
música va a tener un
tratamento (sic) SuperEspecial, y momentos
mucho (sic) bonitos,
sensuales y locos. Va a

ser lo maximo de la
movida!". A cara
principal da invitación
estaba ocupada pola
silueta do touro de
soberano, unha bandeira
roji-gualda e o lema Olé,
olé, España. Non foron
poucos os que estes dias
visitaron Portugal e
tiveron que bailar
flamenco por primeira
vez na sua vida.•
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MONTAÑISMO

Segundo intento, nun ano, de coroar o Himalaia

A bandeira galega gaveará até oS ·8.848 metros
• VITOR MIGUEZ

Despois de ver
frustradas o ano pasado,
Albino Quintero e os
seus compañeiros, as
suas aspiracións de
coroar un 8.000 no
Himalaia, nestes
momentos apréstanse
ao asalto do cúmio do
mundo. O Everest será
a parede onde zoupará
a carraxe de 12
alpinistas galegas que
tentarán que a nosa
bandeira ondee no máis
alto do planeta.
Un vello provérbio chinés comenta que "unha viaxe _de mil
millas comeza cun simples paso"; o que non especificaba o mito é que se ese primeiro paso se
dá na Galiza e finaliza no Everest esa viaxe de mil millas pasa
a ser unha viaxe histórica. Logo
de médio século de existéncia, o
montañismo galego oferece un

palmarés de éxitos que poden figurar antre as mellares páxinas
escritas polo noso deporte ·en todos os tempos; ese palmarés
busca agora a sua coroación
através da expedición que baixo
o neme "Galicia Himalaia 8.000"
enfrentarase a unha das alturas
máis codiciadas do planeta.
A expansión, ao igual que acontecera hai un ano co Annapurna,
está capitaneada por Albino
Quinteiro e conta con Xosé Ramón Melón como Director técnico; o grupo complétase cun médico, dous técnicos da TVG e 7
deportistas máis. Este grupo
conta cunha traxectória comezad a no 1959 nas montañas· do
Líbano e finalizada hai un ano no
Annapurna. Pplo médio ficaron
cúmios en Groenlandia (Store-

~~~~~1~798ak)n~~ ~~~::a (t~~~~ ~

kinley -1988-), pero nengun de- ~
les da dificuldade que apresenta 6
a "Deusa nai do país" ou "Cho- ....,
molungma", tal é 0 auténtico noMuro de Mani con bandeiras de oración ao vento nas aforas de Manang. Ao Fondo, os cumes do Annapurna 11 e Annapurna IV.
me do Everest.
de triunfalismo. Entre outras causas, os expedicionários terán que
As dificuldades serán moitas e
permanecer máis tempo ca nunsendo obxectivos correspóndeca na chamada "zona da marte"
"Eu faria a expedición con menos
nos ollar a intentona sen doses
-equivalente ás alturas superiores
aos
7.500
m.-,
na
cal
non
se
O montañismo galego está a superar as suas cotas ano tras ano.
xente e un pouco máis lixeira'
pode permanecer máis que breves períodos xa que o organismo
en dia téndese a este tipo de
António Fernández Pena é
non chega a adaprtarse. A isto
grupos lixeiros. Por outra parDirector da Escola Galega de
compre engadirlle os troces de
te os campos base xa están
Alta Montaña e membro do
clima xa que a 5.000 m. de altura
estabelecidos desde hai temClube de Montañeiros Celtas
a temperatura pode oscilar .entre
po e sitúanse en lugares basos 25º ao sol e os -1 Oº da noite;
desde o 1952.
tante protexidas aos cales
sumémoslle a isto a intensidade
pódese chegar con relativa
da radiación solar e dos raios ulCre que era o momento
rapidez sempre que haxa unaxeitada para facer a expetra-violetas e concluiremos o difíh a boa organización . Unha
cil marco no que se desenvolverá
dición?
vez instalados os campos separte da escalada. •
rá moi importante escoller os
Era o momento idóneo dado
momentos axeitados para os
que Galiza é unha das poucas
ascensos ; trátase de facelo
comunidades que non asaltacunha grande organización
ra o Everest. Agora cóntase
interna para lanzar aos máis
cunha boa equipa e ben dotapreparados no momento
da a nível económico; neste
O Everest foi descoberto na india no
oportuno mentres os compasenso non nos esquezamos
1852 polo enxeñeiro topográfico
ñeiros axudan desde abaixo .
que o noso deporte non ten
inglés do Instituto Topográfico da
gastos en instalacións e o
Índia.
noso orzamento ten que vir
Que posibilidades ve?
A situación da montaña está na
através
das
subvencións.
O
fronteira entre o Nepal -polo Sul- e
facto de non ter logrado o AnPenso que teñen posibilidao Tibet polo Norte. Os xeólogos
des de chegar, ao fin e ao can ap urna é un handicap e o
consideran hoxe en día ao Everest
como un dos cúmios mais recentes
ideal seria ter logrado un
bo constituen hoxe en día o
da Terra e neste senso destaca a_sua
mellor do alpinismo galego.
8.000 pero coido que apesar
visión desde o ar, asemellando unha
de ter pasado tan só un ano
O Everest é unha montaña
pirámide con tres costas moi
houbo o tempo suficiente para
moi coñecida pero que tecnimarcadas. Por unha delas, a
camente poderíase dicer que
recuperarse e a preparación
ocidental, os alpinistas galegos
non é "moi complicada", o
necesária para afrontar este
están a pique de pasar; para iso
reto neste momento.
principal problema ven orixiterán de percorrer 157-km. e
nado pola sua altitude, a cal
desnivelar 3.496 metros dende o
Que cámbios introduciria
provoca unhas condicións cliCampamento base deica o cúmio. •
matolóxicas · que moitas vevostede?
ces poden ser gravísimas, co
r----~--------------------------------------------------------------------------1
cal nunca estás seguro, pero
A rota non é má, é unha das
1
n
coa sua formación técnica
normalmente utilizadas para
u
1
asaltar o Everest. Se cadra
debemos confiar neles.
1
el.J faria a expedición con meParécelle, ben o levar a
nos xente e un pouco máis libandeira?
xeira. Está claro que o ideal
seria topar coa rota máis dono Everest, coido que o máis lóMiguel Anxo Estévez Valle é
lada penso que non debe influir
ada
e dentro dela facer váEstá claro que me gastaría
Presidente desde a sua fundadado que a capacidade dos exxi co é seguir as vias normais
rias equipas que traballen por
que a nosa bandeira ondeapedicionários está a nível nacioque xa seguiron outros montación do Glube Pena Trevinca do
libre pero coordenados, hoxe
se no máis alto do mundo.•
nal e internacional. Non convén
ñistas; cando estas rotas estaBarco.
belecidas non trocaron ao longo
esquecer que eles teñen eririba
Que opina da expedición?
expedicións de 6.000 e 7.000
dos anos quer dicer que a expenietros; por outra parte ternos
riéncia tainas viábeis. Para min
do Albino e Melón. O factor sertamén é certo que é unha conviA expedición mereceme moi boa
tamén é fundamental o facto de
que ter presente que nun 8..000
te será determinante sobretodo
véncia difícil pois hai dificuldahai moitas dificuldades e por moiopinión e penso que este era o
poder subir arriba con outras
na parte final, aí a falta de osídes extremas, pefo entre eles
ta experiéncia que un teña, por
xeno e de enerxias dificultan
momento idoneo para levala a
expedicións, sobretodo polo que
non vai haber competividade
cabo; coido que esta xente tamoi ben que faga as cousas,
moito a ascensión.
senón unha mútua axuda moral.
de axuda moral estas poden tramén era a axeitada dado que a
dunha avalancha ninguén che
er consigo. Gamo montañeiro a
sua preparacjón fíxose concienpode librar en calquer momento.
Que opina de levar a bandeimin gostaríame subir só, pero
Hai posibilidades de éxito?
zudamente. E unha mágoa que
isa é inviábel, por isa é tan imra?
non leven ás suas costas un
Como ve o ascenso desde o
portante compartir o ascenso
Polo menos un par deles teñen
8.000 e neste senso o do Annaponto de vista técnico?
É moi importante. Desde aquí
posibilidades. Reitero que ainda
con outros compañeiros, cos
puma foi un pulo de rfra so(t.e,
doulles todos os ánimos posícales podes instalar os campa- . que non teñan un 8.000 teñen
pero esta sorte da anterior·- ~sca- ;. Se se queren certas garantías
beis. Seria estupendo.•
mentos con máis seguridade;
grandes posibilidades, sobreto-

António Fernández Pena

Deusa mai
do pais

-,

Miguel A. Estévez Valle

0s expedicionários teñen nivel internacional'
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IX SEMANA GALEGA DE FILOSOFIA

O nacionalismo .nos tempos da mundialización
•XAN CARBALLA ·

de enfrentamento. Pero non debemos esquecer que dentro dos -próprios estados estabelécese esa liña
divisória: os emigrantes nos paises
desenvolvidos están formando un
conxunto aparte"

Véñense desenvolvendo
durante toda esta
semana as sesións
do encontro anual da
filosofia no noso país.
Con máis de seiscentos
matriculados o tema
central desta novena
edición leva por
epígrafe "Filosofia e
nación". A revisión
teórica sobre os
conceitos do
nacionalismo babeo
o prisma das novas
realidades do Leste
europeu, a
mundialización da
economía e a nova orde
internacional, con
especial atención aos
casos galega, basco
e catalán son algunhas
das liñas de forza do
debate.
A idea da nación reaparece no vértice do debate político en toda Europa. Etienne Balibar na sua intervención facíase duas perguntas sobre a cuestión, "os conflitos entre
nacións dominantes e dominadas,
que fan estragos na Europa do Leste e nas periférias do Oeste, non
estarán determinados polas relacións de dominación e explotación
puramente económicas? A história
do Terceiro Mundo estivo marcada
nas últimas década por proce os
de liberación nacional, o comunitarismo actual que emella hoxe
u tituir aquel protagonismo, non
erá unha continuación no marco
das de iguai relación entre o
Norte e o Sul?'.

Fomet facia unha valoración da
Semana de Filosofia sobranceando
a capacidade de estar feíta para estudar .o nacionalismo como unha
realidade actual con múltiples interrogantes, "quizais tiña unha idea
preconcebida, pensando que viña a
uq. país pequeno, e quedei sorprendido do alto nível e do seu carácter
internacional. O valor máis importante que topo ·é que non é un encontro académico, con eruditos
inaccesíbeis, senón que se plantean
problemas que ainda están sen resolver. Faise filosofía sobre a realidade e ademais cun tema de máxima actualidade".

Que nacionalismo
en Galiza?

A análise de Balibar poderia ser o
marco sobre o que se foron enchendo diferentes conceicións nas
primeiras sesións. Sami Nair [ver
entrevista en páxinas centrais],
analisou as categorías de Estado ~
Nación aplicadas ao Terceiro Mundo con especial atención ao Magreb, facendo unha análise sobre o
integrismo e o seu carácter de falsa
alternativa de identificación nacional para os árabes. Nair insistiu en
que o novo contexto internacional
está detenninado pola mundialización da economía e que a categoría
nacional revísase e colle nova forza nun momento no que o campo
das grandes decisións forza a viabilidade das soberanías.

Michel Lowy, presente xá noutras
edicións, fixo fincapé tamén na
sorpresa que para moitos supuxo
que o nacionalismo rexurxise con
forza precisamente cando se manexa termos de internacionaliza.c ión da economía e sociedades
·post-nacionais, e tratou de orientarse no marco das novas soberanías dos paises do Leste, a aplicación do direito de autodeterminación e como · algunhas das nacións
recén soberanas non recoñecen direitos ás suas próprias minorías interiores., ."o internacionalismo socialista non ten perspectivas sempre que se apresen te como . unha
negación abstracta das particularidades nacionais".

Pensar a fronteira
O caso dos Balcáns foi abordado
polo profesor croata Franjo Zenko,
desde unha perspectiva heideggeriana, facendo .a crítica dunha
filosofia paniugoslava. A intervención de Zenko, foi traducida directamente do alemán polo cubano
Rau1 Fomet, que tjvo unha vibrante intervención sobre o actual sentido da fronteira. Fornet abriu a sua
intervención con versos de Rosalia,
aprendidos na escola cubana por
un. profesor galego, que lle serviron para introducir a idea do emigrante que leva a marca da sua terra de orixe, "as fronteiras poden
ser lugar de encontro solidário ou

Nas sesións da tarde debátese o
presente e o futuro de Galicia comno realidade nacional. O primeiro
dia foi adicado a revisar a viabilidade económica de Galiza no actual contexto europeu con intervencións de Alfonso Paz Andrade,
Claudio López Garrido e Xan Carmona (ver recadro), a,nalisando en
dias sucesivos os conflitos sociais
e políticos. Ferrnin Bouza Alvarez
fixo unha cala na actual situación
do análise de clase referíndose ao
estudo posto en marcha por Eric
Wright "Estrutura, biografia e conciéncia de clase" facendo referéncia a que a estrutura de clase galega estaría matizada. pola lentitude
da sua urbanización e a forza do
sector agrário, "con esa estrutura
de clase o nacionalismo de esquerdas ten futuro, pero en conxunto o
nacionalismo ten que ampliar as
suas bases a sectores cunha conciéncia nacional mínima".
(continua na páxina seguinte)

O UNIVERSAL CONCRETO
COMO SUXEITO QUE BULE EN CADA DISCURSO
FRANCISCO CARBAI.I.O

Por novena vez a Aula Castelao de Filosofía reune a máis de qui~entos congresistas
no auditório da Caixa de Aforros de Pontevedra. Lonxe de minguar, o alunado aumenta cada ano; a asisténcia a todas e a cada unha das sesións é máis regular; a temática opera maior compenetración entre a
análise local e as preocupacións universais
dos povos. O universal concreto sitúase no
eixo do discurso.
Esta IX Semana leva a marca dos seus organizadores, os membros da Aula Castelao, especialmente do presidente R. Regueira, do
encarregado das "relacións públicas" Domingos García e do Decano da Faculdade de
Filosofía de Santiago, doutor Barreiro. A
Aula é unha equipa moi plural tanto en especialidades no cultivo filosófico como nas relacións sociais. En correspondéncia, os profesores que toman parte da presentación e
dirixen os debates, pertencen a diversas especialidades e tendéncias sócio-políticas. Os
tres coordenadores de área representan ben
esta presenza poliédrica de mentalidades. E.
Dussel é un filósofo arxentino afincado en
México, dun saber encilopédico, conxuga a

profundidade filosófica coa variedade do seu
dom ínio da história e da teloxia. EL coordena
as sesións matutinas dedicadas directamente
a temáticas globais. X. L. Barreiro coordena
as éla tarde, expresamente referidas á Galiza.
Marcos Roitman encarregouse das nocturnas, máis abertas e destinadas ao público
pontevedrés.
Estas semanas de filosofía son atípicas se as
comparamos con outras da nosa nación. Así
as de Vigo e as de Lugo congregan a profesores do ensino e afeizoados á filosofia, pero
non se logran dotar de meios de atracción social. Esta da Aula Castelao resulta un fenómeno pontevedrés que atrai a persoal de toda
a Galiza. O núcleo dos matriculados é estudantil, de diferentes faculdades da nación. As
beiras son de profisionais do sindicalismo,
do ensino, dos meios de comunicación, etc.
Hai un pequeno sector político que presta
atención perseverantemente.
Mérito a destacar da Aula Castelao é a flexibilidade na conxugación de tendéncias doutrinais e operacionais, a paciéncia ata impli. car neste acontecimento anual ás autoridades

Mérito da Aula Castelao
é a flexibilidade na
conxugación de
tendéncias doutrinais
e operacionais

galegas políticas, económicas e académicas,
e, por fin, o ímprobo traballo de todo o ano
para conxuntar alunas e profesores de tantos
países e valores.
A Semana de Filosofia de Pontevedra apreséntase como experiéncia criativa dos anos
oitenta con capacidade de banco de probas e
de sinalización de utopías.
As preocupacións galegas reabren a sua envergadura nas sesións de debates: cada ano
volvemos escoitar, con matices engadidos,

aquilo que está non fondo dos indivíduos e
das colectividades galegas: todo arredor da
inflexión que as circunstáncias históricas internas e externas producen na Galiza. O
económico, o social, o cultural e o político
abren nesta semana ·a sua intimidade sen disfarce. Por. iso podemos ouvir diagnósticos
tan dispares como orixinais: hainos de todas
as correntes e de todas as tonalidades. Un.san
equilíbrio acaba por prevalecer, pero abrillantado polas tebras abismais de imaxinacións poderosas e polos verdes esmaltados da
mocidade en días de festa.
Resulta curioso que os debates sexan máis
utilizados por profesores que por alunas, por
asistentes con cátedra aberta que por outros
sen espazo de fácil divulgación dos seus ideais. Como se o espazo oficial académico daqueles estivese freado por censuras ubícuas
só ausentes na Aula Castelao de Pontevedra.
Un pracer, sen dúbida, ese pranto confortante
do imaxinário fuxidio e cruel. Os debates resultan dramáticos, dramas clásicos, como liberadores de tensión. A Aula Castelao fai asi
"saber universal" arredor do saber concreto e
do universal só real na sua concreción.+
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(ven da páxina anterior) .

López-Suevos mostrouse absolutamente escéptico sobre o futuro nacional de Galiza, "cheguei á conclusión que este é un povo que camiña ao suicídio colectivo que ten
interiorizado o servilismo", sinalando que o nacionalismo radical
xa non existe, "perdeuse o referente político, a capacidade reivindicativa e vívese de rendas do traba110 realizado hai, quince anos.
Triunfou un neorexionalismo xeraIizado, o piñeirismo, cuxa característica principal é que baixo capa
dun culturalismo moralizante non
entrou nos conflitos da realidade
de Galiza".

No dia seguinte, coa auséncia do
anunciado Meilán Gil, Francisco
Carballo e Xosé Ramón Barreiro
analisaron as posicións de esquerda e centro no nacionalismo, suscitándose no debate a polémica sobre a proposta de Fraga de Administración Unica. Segundo Xosé
Ramón Barreiro "se a posición de
Fraga non sae adiante vai rexionalizar o PP e romper ]azos con Madrid. Por iso nestes anos se intentou abortar calquer intento de organización do centro galeguista.
De feito -e non me refiro á CNGalguns intentos personais que andan circulando por aí só están á espera dunha chamada de Fraga que
lles ofereza unha Co~sellaria". +

'Con soberania, Galiza
non teria nada que perder'
"Compre que Galiza teña liberdade
para definir as suas alianzas e as
suas estratéxias'', sinalou o profesor de história económica Xan Carmona, dentro do bloco temático
dedicado a analisar a viabilidade
económica de Galiza.

"Desde o ponto de vista político, a
entrada na CEE supuxo a
consolidación das liberdades, sinalou o terceiro ponente, Alfonso Paz
Andrade, conselleiro delegado de
Pescanova, pero necesitamos defender a nosa parcela". "En Bruse-

'O marco europeu pode abrigar a reformar

o pensamento nacionalista'
Ramón Regueira, autor
dun estudo sobre Xoán
Vicente Viqueira, recén
editado por Novo
Século, é presidente da
Aula Castelao de
Filosofía, e xulga que a
nova realidade
europea condiciona ·a
teorización do
nacionalismo.
Como valora á actual elaboración do pensamento nacionalista en Galicia, pQsta en contraste nesta Semana con outras visións?
O marco do nacionalismo que
tivemos deica agora contacunha
nova preséncia determinante
que é Europa. O marco europeu
pode facer reformular todos os
nacionalismos que veñen de
atrás. Cal é o sentido do nacionalismo no momento actual que
se vai conformar unha nova unidade supraestatal, cal é o sentido das fronteiras, que explicaba
Raul Fornet en termos de solidariedade.

"Os nosos .sectores económicos
fundamentais teñen problemas e os
que puideran vir noi:i chegan. Con
soberanía, Galiza, desde logo, non
teria nada que perder", afirmou
Cannona.
Cláudio López Garrido, técnico de
investigacións agrárias en Mabegondo, indicou, pola sua parte, que
"a agricultura galega carece de viabilidade se non $e cuestiona a Política Agrária Comunitária". Para este economista "o modelo de agricultura implica un modelo de sociedade". O actual modelo produti-.
vista seria inviábel se se aplicase
en todo o mundo, dado que actualmente "a produción dunha caloria
de alimentos custa de cinco a dez
calorias de combustíbel". López
Garrido afirmou tamén que, de
axustárense os précios agrícolas á
demanda, somente subsistirían no
planeta un 2% dos produtores norteamericanos e unha pequena parte
dos australianos. Na sua opinión o
actual mercado é "pouco elástico",
polo cal é preciso que Galiza encontre unha nova ubicación.

Ramón Regueira

Alfonso Paz Andrade.

las, engadiu, priman os intereses
mercantis e Galiza ten ali que em.pezar a diferenciarse como rexión,
como nación, en contraposición a
outros intereses. Precisamos da
idea de nacionalismo, da conciéncia de povo".
Paz Andrade insistiu en que "a Direci6n X eral 14 de Bruselas tiña
claro desde o princípio que o enemigo a bater en pesca era España,
pero España non foi capaz de influir dentro da CEE e a gran perxudicada foi Galiza, primeira poténcia no sector".
Con diferentes matices, López Garrido, Paz Andrade e Carmona
coincidiron en tres pontos: o neto
carácter político de moitos dos actuais problemas políticos de Galiza, a necesidade dunha nova inserción de Galiza na división internacional do traballo e a urxéncia de
que o govemo galego se dote dun
plan económico que ubique o papel
de cada sector da economía. •

Do que xa levamos ouvido, dedúcese unha gran diversidade de visións sobre o nacionalismo, e cada unha delas responde a cadansua realidade concreta (económicas, sociais, políticas e culturais).
O nacionalismo galego da posguerra ten comq característica sobranceira que afincou sobre raíces rnateriais, especialmente económicas, e iso axúdalle á hora de
topar novas respostas.

A asisténcia medra cada ano, que
conclusión tira a Aula Castelao?
Unha prirneira conclusión sobre a
asisténcia a esta IX Semana é que
a xente decátase de que é in1portante pensar. Parece unha perogrullada, pero en tempos de especialización, nos que dá vergonza
escoitar conferéncia~, formarse,
leer, o éxito de matrícula (case
seiscentas persoas), de asisténcia
e seguimento é importante. Hai
algo tamén que destacar; hoxe os

ascensos no escalafón fanse a
médio da titulitis, con asisténcia a
cursiños nos que se pasa lista,
moitas veces valeiros de contido
e a Xunta permítese o luxo de
non incluir a Semana de Filosofía
corno curso de formación.

A xente que ven aqui á vece di
que sae confusa, pero asi naceu a
modernidade , De cartes <licia
que exi tia porque dubidaba, e
hoxe a xente , pola contra , 6
quer -pide- que lle den a certezas feita . •

..............................................•...............•.....••................••..............•.

II XORNADAS ENTREPOBOS

É TEMPO DE SOLIDARIEDADE?
MUNDO CAL

Falar de "Cooperación ao desenvolvimento"
neste preciso momento no que unha grande
maioria de xente se queixa da má situación
do país, e das poucas perspectivas, poderia
parecer inútil, ou cando menos aborrido e fora de lugar.
·

herdada precisa que a miren de frente. Por
que miravtanto para outros lados .. ., se é que
estamos a mirar para algun?

'

Facer un esforzo por situarnos no mundo no
que vivimos e sermos conscientes de que
que o noso paralelo está por enriba do Ecuador, non é só unha cuestión xeográfica. É saber onde estamos exactamente, e ainda que
prendidos no vagón de cola, estamos no
Norte.

Non é unha cuestión de caridade, é cuestión
de estricta xustiza, e no noso caso xúntanse
moitos motivos. É tamén unha cuestión de
intercámbio que nos interesa. Ternos a oportunidade de, através da cooperación, atoparnos de novo no camiño da solidariedade, do
irmanarnento, de lembrar que hai máis valores ·que os do diñeiro, ainda que a economía
rixa os destinos do mundo, ou precisamente
por iso.

Disque fomos un país de emigrantes -fállanos tanto a memória últimamente-. América latina acolleu milleiros de emigrantes e
exiliados: Por que Galiza mira· tan pouco para América latina?, non falernos xa doutras
partes do submundo, cando hai tanto de nós
alá, cando aqueles povos, aquela xente des-

Algunha xente pensamos que sentir a própria
cultura, o próprio país, non é nen exclusivo
nen excluinte, é rnáis, sentir e traba1lar polo
país sería ben cativo se non se mira cara fora, meridianos e paralelos se entrecruzan por
toda a aldea global. O feito diferenciador pode unir culturas e sentirnentos, e todos sair-

O f eito diferenciador
pode unir culturas
e sentimentos,
e todos ·sairmos
beneficiados del.

mos beneficiados del. Algunha vez lin nalgun lugar que un arquipélago era "un conxunto de illas unidas por aquilo que as estaba a separar".
Galegas e galegos, terernos oportunidade de
escoitar opinións, debater posturas, ampliar

coñecimentos, nunhas xornadas sobre América latina (*) que se celebrarán na cidade de
Vigo entre o 27 de Abril e o 6 de Maio.
Tantos "expertos, estratéxias globais, planos
de urxéncia, etc .. .'', e tan poucos resultados
para os rnillóns de persoas que viven -maldito eufemismo- en condicións límite no
chamado Terceiro mundo, non nos poden
deixar frias, sumidos na estúpida modemidade que nos venden.
É preciso neste fin de século coidar moito
certas relacións, tendo en conta o factor humano, a sabedoria popular, o sentido cornun.
Como ben di Mario Benedetti parafraseando.
a Lilian Hellman- é tempo de recuperar pequenas utopías, a simples modesta decéncia.
E pois tempo de solidariedade. •
(•) 1J

XORNADAS ENTR EPOBOS ORGANIZADAS POR E NTREPO-

BOS -ONG, EN COLABORACION COA U,N!VE RSIDADE DE VI GO.
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ancro o orrecta •

O cancro intestinal, localizado na zona colorrectal, e
un dos máis frecuentes. Unha alimentación rica en
fibra ( froitas, verduras, legumes e cereais-) diminúe a
posibilidade de padecer esta enfermidade. O cambio ·
de hábitos.intestinais (retraemento ou diarrea ) a partir
dos 40 anos ou a perda de peso inxustificada, son síntomas que se lle deben cómunicar o médico para desearta-la presencia desta enfermidade ou, por se acaso,
diagnosticala de forma .precoz e deste xeito facilita-lo

~

seu tratamento.
CONSELLERIA DE SANIDADE
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Un "Super" de
baixo
octanaxe

O eterno
Paco Ibáñez

Supermartes,
novo concurso
daTVG
Este pasado martes presentouse á
audiéncia da televisión galega un
novo programa-estrela que pretende, segundo o próprio médio, converter a noite dese dia na máis estelar da semana. Se á nomenclatura do espácio atendemos, todo se
nos oferece como "súper'', ese prefixo que invadeu as competéncias
doutros aumentativos e que a forza
de ser empregado semella xa non
significar case nada. Supermartes
é o programas, "Súper-Piñeiro" o
showman que o presenta, "Superprendas" un <!-Partado do concurso
e mesmo hai un "Superprémio".
Despois de clarexar que tal "superioridade" non se ve por ningures,
haberá que convir que tampouco
resulta esta proposta de concurso
inferior á maioria dos que agora
pululan polo resto de cadeas privadas ou públicas. Polo que se puido
ver nesta emisión piloto (na que os
concursantes eran diversas "glorias" máis ou menos populares da
própria TVG), as fórmulas empregadas para dar forma ao concurso
son un refugallo doutros concursos
prévios, asi coma estes xa o eran
doutros anteriores, e así ad infinitum, ou ad nauseam.
Así, a sección chamada "quieto parao", con reminiscéncias da fastidiosa cámara oculta, e que consiste
en adiviñar a seguinte acción ou
resposta do incauto de turno ao que
abordan pola rua, xa a ternos visto
nun recente concurso televisivo;
algo semellante pasa coa "pita ce-

ga"; ou coa últi- As fórqmlas
ma sección, que
coma en corto empregadas
programa de Te- para dar
le-5 consiste en forma ao
ir soltando prendas, ainda que o concurso son
úneco que des- un refugallo
cobran sexa unha púdica cami- doutros
sola coma se- concursos
gunda pel, que prévios.
isto será a Galiza · da administración única,
pero cristiana e decente.
A parte do concurso que se apontou coma a ruáis afortunada foi a
levada por tres competentes humoristas, que é de esperar sexan fixos
na sección, e que aportaron o pouco bon humor da pretendida supernoite, aparte da "coña" con que
Antón Reixa levou o seu papel de
concursante.
En canto ao presentador, o tal Super-Piñeiro ten un curioso físico
con James Cagney, pero nesta primeira entrega semellou faltarlle
máis xénio e soltura, o que lle sobraba ao famoso actor precisamente. Pode que os vaia collendo coa
rodaxe dos programas, asi como estes necesitan claramente máis revolucións e r~tmo. Non se pode, por
exemplo, repetir inteira cada secuéncia das entrevistas na rua, polo
que a falla de ritmo non é só culpa

dos que aparecen

a111c

a cámara.

O toque decididamente "hortera"
póñeno as probes das "xamonas"
que arrodean ao presentador, que
marcan os pontos dos concursantes con ligas que colocan nas referidas extremidades inferiores, cun
"look" e un "sex appel" ruáis na liña, digamos, dunha Aurita Moscoso que das rapazas ao uso nos concursos doutras cadeas. A estas alturas, cando a chabacanería e a utilización descarada da muller obxecto neste tipo de magazines é xa
norma obrigada en teles públicas
ou privadas, non irnos xa clamar
no deserto en contra da fórmula.

O recital previsto de Paco lbáñez
en Vigo o pasado dia 11 (Sábado)
concluiu coa canción "A galopar"
(basada no texto de Alberti), mentres ondeaba ao vento unha bandeira republicana. O autor apresentou o tema manifestando que o
que un dia foi defendido "porque
convenía" resultou ser "una cobardía". Unha vez pasado o recital,
entre bastidores, nos camerinos,
manifestaba a un membro dos
"Amigos da República" (asociación organizadora do evento) que
só actuaba en actos coma este, de
reivindicación republicana, cando
se trataba de apoiar solidariamente
algunha iniciativa.

Digamos simplesmente que se a
TVG aspira a competir en audiéncia con esas outras canles utilizando esas armas, debería apostar por
elas con máis eficácia que a aqui
vista. Se ·se lle quer dar un certo
toque erótico ao programa deberian facelo con ruáis xeito e non ficar "a medias", xa que de ligas falamos. Se se aposta por este ton
"horterilla" (como fan, desde logo,
o 90% dos concursos do panorama
televisivo xeneral), caberia acometelo con máis chispa e atractivo.
Se non, o autoproclamado espíritu
de "merengazo" <leste "Supermartes" promete ficar nun carácter
"merengado", na sua acepción de
frouxo e apoucado. +
GONZALO VILAS

Se che gusta ler, tes

Pr~mio. .

Xerais presenta os últimos Premios de narrativa galega .
Catro obras de lectura imprescindible.
Se che gusta ler, tes Premio.
PREMIO XERAIS

PREMIO CIDADE DE LUGO

PREMIO BLANCO AMOR

PREMIO XERAIS
FINALISTA

Sabor a ti

Agosto do 36t Xoae Fam6n4es FarNlro.

Dlas co•tallos1 Xo. . Clll Calolllo.

l sto novela. boseodo en fe1tos reois e escrito
cunho hnguaxe case que cmemotogróf1co. é o
h1stor10 dun osesfn oto por vlngonza cometido
por cetro latanxistos oproveitondo o confus10·
nismo dos primeiros dios do Guerra Civil

l sto obro esté constituido por doce relatos
ma1ormente urbanos. onde os protagonista s
viven s1tuoclóns de fronteiro ~ntre a porodoxa
cose fontó st ico o o mó1s seco e implocoblo
1e0Ndode cot1ó

Traller: Franclaco AJon•o Vlllawenle.
A primelra novelo deste xove autor é un eche·
gamento ó vida dos comlonelros golegos .
Cunho cloro vocación de octuohdode , o fio ·
conductor otópase nas cuestiones candentes
donosa sociedode .:sido. terrorismo. sexo... -

XERAIS

~"

~~

O QUE ·GALICIA TEN QUE LER

Saloor a th Miguel SullNz Aloel.
A novelo finalista do Premio Xerols invento.
mediante unha prosa eficoz e óxll. o forte otrocti·
va dunha ollado feminina. pasional, ·con ciase~ .
que destrúe o ratino duntio pro fesoro de 1nsl1tulo.
qu12ois o costo da súa propio destrucción

O público, incondicionalmente entregado ao artista desde .un princípio, provocou os inevitábeis bises,
que incluiron a agradábel surpresa
dun breve recital do poeta Carlos
Oroza, amigo do cantor, que reclamou a sua presenza desde o cenário. Oroza, máis unha vez , deu
· mostra do seu bon oficio como declamador.
lbáñez rasguea unhas veces, e outras pontea unha guitarra, que non
pasa de ser un suporte, loxicamente imprescindíbel , no que
apoiar a sua voz, un tanto lánguida no canto. Pero iso non importa
nun recital como o comentado, xa
que o equilíbrio entre ambos elementos (guitarra e voz) foi percebido por un público que polo demais ia ao que·ia.
E cal era a razón para que un teatro coma o do Centro Cultural da
Caixavigo rexi tase esta desbordan te concorréncia, tendo
en canta, adeIbáñez
rnai , os vário
cento de per- demo trou
soa que fica- que a
ron sen entrada? Ali estaba- cancións de
rnos non ó os sempre son
da xeración do susceptlbeis
sesenta e oito e
a do setenta e de novas
cinco, senón ta- leituras.
mén unha morea de rapaces
de entre vinte e
trinta anos. Estábase, pois, a revalidar a un cantor rnáis ca a unha época.
Ibáñez demostrou que as cancións
de sempre son suscepti'beis de novas leituras. Vellos temas, vellos
poemas de Samaniego, Quevedo,
Machado, Lorca, Alberti; a salientar o dificultoso de musicar a Cé ar
Vallejo ... todos ele recobraron validez nunhas dedicatória , que o intérprete ironicamente destinou á
imensa masa social aleñada, aos altos cargos do govemo español, e á
mesmísima monarquía. Certamente, Ibáñez demostrou que non ten
pelos na língua, e por veces o espectador tiña a ensación de que no
no so contexto sócio-político non
cambiara nada desde a ditadura.
Parece ser que iso da "canción protesta" non existiu nunca, e o que si
vai permanecendo nesta hi tória
son uns contidos e unha estética
que o tempo, a xulgar polo visto
nesta e outras ocasións, vai perpetuando. Os que estabamo ali eramos "catro gatos", bromeou o cantor sobre o tópico tan falso coma
es tendido.
Paco Ibáñez converteuse hai ben
tempo nun "mito", e éo fundamentalmente porque atinou coa
musicalidade interna de cada poema. É rítmico no "Soldadito boliviano", acorde coa característica
da "poesía negra" do seu autor,
Nicolás Guillén; e é profundo, case tétrico, cando pon en solfa ao
Neruda que confesa "Puedo escribir los versos más tristes esta noche". Hai cancións nas que o poema parece es.tar escrito para ser
musicado e interpretado polo
egréxio "xograr".
Acompañouno nalguns temas o
guitarrista galego Gabriel García,
que tocou en solitário durante un
breve tempo, no que interpretou a
célebre "Muiñeira" da "Suite
Compostelá", de Mompou.+
X.M. ESTÉVEZ

axenda
Música

Teatro
certos do Centro Cultural Caixavigo, formando parte da programación do "Ciclo de Primavera 92"
organizado polo Concello de Vigo
coa colaboración de Xuventudes
Musicais de Vigo.

Micaela Martín e
Stelutza Radu
Concerto de violín e piano o dia
29 no Centro Cu1tural Caixavigo
dentro da temporada de abono.
Vincent Herring Quartet.

Ludmil Angelov

Vicent Herring Quartet

Concerto de piano o dia 27 no Centro Cultural Caixavigo organizado
pola Sociedade Filarmónica. t

Remata o ciclo "Martes de Jazz"
.coa actuación desa formación liderada por quen está xa considerado coma o mellor saxo alto da nova xeración do Jazz. Dia 28 ás 20,30h no
Centro Cultural Caixavigo.

Orquestra de
Cámara de Estocolmo
Estarán odia 24 ás 2lh no AuditÓrio de Galícia, en Compostela, cun
programa que inclue obras .de
Haydn, Lindgren e Schoenberg.

Philip Glass Ensemble
Actuarán odia 30 na Sala de Con-

A mostra estará aberta até do día 5 de
Maio no Pazo de Bendaña de Compostela, de 18 a 2lh. Visitas escolares
prévia cita concertada co Departamento da Muller do Concello, no Tlf.
57 14 61.

Xoguetes de madeira
O dia 26 inaugúrase no Ateneo Santa
Cecília una exposición de xoguetes

O Matrimónio
O Grupo de Teatro da Universidade compostelá representará a obra
de Witold Gombrowicz o día 24 ás
23h no Teatro Principal.

Mediterrania
Osdias 25 e 26 no Auditório de
Galícia, en compostela Els Comediants representarán a súa última
montaxe, ás 2lh. t

feítos por Ricardo Alonso e outros
membros da Asociación Galega de
Artesáns.

O Continente
Americano
nos libros infantís
Instalada nos locais do Ateneo Santa
Cecilia de Marín, e pódese visitar de 11
a 13h e de 19 a 2lh. Conta con máis de
300 libros infantís e xuvenís. •

Cine
Ciclo de Cine de Humor
Organizado polo Ateneo Santa Cecilia de Marín, coa colaboración da
Federación Galega de Cine-Clubes, odia 23 proxectarase "A Quimera do Ouro", de Chaplin. Será
no local do Ateneo ás 20,30h.

Cine-Clube Pontevedra
O dia 29 ás 22h. na Biblioteca Pública de Pontevedra proxectaranse
os filmes "Prelúdio á guerra" e
"Días de liberdade".

] ose Luís Guerin
Cine-Clube Carballo
O Cine-clube ven de celebrar o étimo ano de funcionamento, e
anúncia para Maio a proxección
dos filmes "O despertar dun anxo",
"Están todos ben' , "Axenda oculta" e "Barton Fink". O seu enderezo é R/ Ponte, 7. 15100 Carballo.
A Coruña. Tlf. 70 04 63.

Campaña e olar
Caixavigo
De ta volta vai dirixida ao ciclo
superior, será dos dias 26 ao 30.
Para informar e do xeito de acceder ao ciclo chamar ao Centro Cultural Caixavigo.

Comeza no Centro Galego de Artes da Imaxe un ciclo adicado á
obra deste director catalá, organizado en colaboración coa Escola
de Imaxe e son e o Ateneo de A
Coruña. Os dias 24 e 27 proxectarase Os motivos de Berta, obra
que tivo unha escasa difusión comercial até agora. A partires do
dia 27 Guerín estará na cidade,
mantendo ao longo de toda a semana un encontro en profundidade cos alumnos e alumnas da Escola de Imaxe e Son. Os dias 28 e
29 pa arase
O home tranquilo, obra mesPáx1nas coordenadas por:
MARGA R. HOLGUIN

Estamos a criar un Grupo
de Teatro Autodidacta, necesitamos actores e actrices
afeizoados/as. Chamar a Sabela (981) 20.01.87, de

10,30 á 12 da noite.
Agradezo todo tipo de información para viaxar a
Eire no verán, con preferéncia pola zona .de
Galway. Xesús Vázquez, '
Fraguas, 21 primeiro. "
15703 Santiago de Composte la.
Véndese moto Yamaha

UNTA
DE GALICIA @>

u

O trinque
Tomates verdes fritos. película nominada para Óscar á melllor actriz secundária Qessica Tandy), aborda con visión feminina unha história complexa da vida nun pequeno enclave rural da abafante xeografia dun estado racista do Sul dos
EEUU. Non se deixen enganar polo título (en Portugal chamouse Mulheres do Su[).+

Novas. sensuais ·
• MC/A CORUÑA

Don Antón Fraguas e Fraguas
traballa "paseniño pero sen pausa"
apesar ·dos seus oitenta e seis anos.
Bouza Brey, "con quen tiven unha
estreita relación", ocúpalle parte do
seu tempo, posto que terá que confeccionar unhas significativas lembranzas para oferecer naqueles sítios onde foi convidado co gallo
dunha nova edición das Letras Galegas. Por outra banda, está pondo
a ponto "un pequeno labor sobre a
rnitoloxia da água, que supón parte
dun estudo conxunto que sobre o
tema prepara a faculdade de Ciencias". Nonembargantes considera
que unha das suas preocupacións
está en desenvolver alguns dos traballos que "quererla rematar". Porén mantén unha ·atitude exquisita,
niño da personalidade que emana
da humanidade que leva dentro de
seu coa información necesária para
encher unha vida prolongada. "Inda que", ri, "ás veces hai cousas
que se nos escapan". De calquer
xeito, a conversa con el, as suas
mensaxes, e a participación desa
ironia sinxela que, como bon galeg o, gosta de explotar, supón un
pracer. "Darla un millón, inda que
non o teño pero pediríao, por empregar as teclas coma ti, díxenlle á

rapaza que tecleaba sen ollar para
as letras na máquina de escreber,
con de~preocupación. Mais ela
contestoume que daria dous por
poder dictar coma min".
Xa bai confirmación sobre a próxima produción de Nova Galicia no
seu camiño facsimilar. Trátase dun
volume onde serán compiladas tres
publicacións históricas do ambiente nacionalista da época: A Fouce,
Galeuza e Alento, que será apresentado na Feira de Compostela.
A Casa das Crechas nasceu fugindo da vulgaridade da cultura dominante para enriquecer o seu ambiente con as culturas que, por minoritárias, gozarn do privilégio de
ser alternativas e protagonistas do
nosso local", apontan na publicación que, co gallo do quinto ani~
versário, e con deseños de Gonzalo
Vilas, se encarrega de destapar a
"história verdadeira" . Mentre~,
Blanca Riestra está a pique, "inda
que a modo", de rematar os "Cuentos Cortos", "porque non quero
que se me vaia das mans", contos
que foran subvencionados no seu
dia polo ministério de Cultura. E
Chelo Facal, despois dun tempo
de descanso, prepara unha mostra
para o "Moby", de Sada. t ·

Actos
Os motivos de Berta.

tra de John Ford rodada en 1952.
Trinta e seis anos despois Guerín
marchou até o lugar que semella
ser Innisfree para rastrexar a influencia do filme na xente do lugar. Daquí saiu un dos máis personais documentais do cine recente, que é unha reflexión sobre
a pervivencia do cine na mentalidade colectiva, amáis dun intento
por rexistrar un mundo que está a
piques de desaparecer.
Innisfree , que se proxectará
no Teatro Rosalia Castro o dia -29,
será presentada na última sesión
polo director. Finalmente, Guerín
manterá un colóquio co público
na sala do CGAI o dia 30. t

Anúncios de balde
Interésame conseguir vídeo
da película Castelao, de
Jorge Prelorán emitido pola
TVG o dia 30 de Xaneiro.
Chamar ao (986) 45 01 25,
perguntar por Alberto.
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O espantallo amigo
O grupo Faba na Ola presentará o
seu espectáculo baseado na obra de
Neira Vilas o dia 23 ás 18,30h na
Casa da Xuyentude de Tui.

Exposicións
A Muller
na Publicidade
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400-XS. PO .4746-T. Carenado integral. Chamar ao
tlf. (986) 29 14 72. Eladio
Puentes Rodríguez.
Somos Os Skornabois, un
colectivo que estamos trahallando no ámbito do noso
concello pola cultura. O nome vennos porque atopa- ·
mos un lugar chamado Es- '
comabois e gostarianos por

en contacto con alguén que
sexa de ali. Colectivo Skornabois. Xermán Pérez. V.
Lourenzá. Castro 27769 Lugo.
Mércase ampliadora de segunda man. Chamar en horas de traballo ao (986)
47.30.62 e ao mediodía ao
47.02.03. Perguntar por 01ga•

Galiza Resiste
Baixo este lema en Madrid actos órganizados por ''Treboada". O 25 no
Centro Social Minuesa (Ronda de
Toledo, 24. Metro Embajadores,
Pta. de Toledo). As 14,30 h. xantar
popular; ás 17h. charla-debate sobre
"Nacionalismo e Anarquismo". As
20.h. concerto con "Farne Nehra",
"A Fusquenlla", "Os Verjalhudos" e
"Desvirgheitors". O 26 ás 17,30h.
no Centro Social Seco (rua Seco,
39. Metro Pacífico) charla-exposición sobre '"Os movimentos sociais
en Galiza". Nos debates participarán A.C.P.G., Komando Estrela Galiza, o Colectivo Xenreira, J.U.G.A.

e Asembleas de Okupas.

II Xornadas Entrepobos
Do 27 de Abril ao 6 de Maio terán
lugar na Sala Laxeiro, Praza da
Princesa de Vigo. O 27 a xornalista
Begoña Moa falará sobre "Sete
anos en Centroamérica, Unha experiéncia de cooperación". O 29
Marcos Roitman falará de"América Latina no contexto do V centenário". Todas as conferéncias comenzarán ás 20,30h. Durante as
xomadas poderase visitar a exposición Entrepobos en Centroamérica. Imaxes da Cooperación, con
fotografias de Mundo Cal. t

Televisión
Posesion

A Porta do Ceo

Para inconcicionais do cine fantástico, adornado con xenerosas doses
de sangue, o 25 dentro de "Butaca
Especial" emitirase este filme do
1981 por Andrzej Zulawski. Pretenciosa e densa, cunha boa interpretación de Isabelle Adjani, que
foi recoñecida no Festival de Cannes. Zulawski fai un delirante exercício de reflexión sobre a eterna
loita entre o Ben e o Mal.

O mércores 29 na TVG emitirase
este filme mítico de Michael Cimino, polo que o culparon do afundimento económico da United Artist.
Feíta no 80 con corenta millóns de
dólares, a máis cara até aquel ano, é
un grande fresco, ambiciosa crónica
sobre o asentamento dalguns dos
fundamentos sociais, económicos e
políticos dos EE UU do Norte, a
mediados do século XIX.•

CONSELLERÍA DE CULTURA EXUVENTUDE
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TRES EN RAIA

Seis
meses
• XOSÉ A. GACIÑO
As máis altas representacións do Estado déronse c ita en Sevilla para a inauguración da Expo-92

Curro, Cobi, Pelegrin ... Pinocho

O

Trinque de Monecos
•A. EIRÉ

A

Expo abriu as suas portas cheirando a formigón e soldadura,
mentres a canción oficial talaba do arrecendo a azar. O mesmo dia, na Toscana
italiana, anunciaban que Pinocho, o moneco que lle medra o nariz cando di mentiras, seria a sua mascota de promoción.
Non está ainda confirmado que veña a
Sevilla a pasear pola Cartuja, con Curro,
Cobi e o Pelegrin, que, por certo, non
pudo asistir á inaguración por falta
de traxe; pero xa pasa a situarse tamén como emblema desa cultura do
trinque tan querida pola oficialidade
ocidental, que ten a España como un
dos seus máximos exponentes.
A Expo é o trinque da oficialidade felipista e da España andaluza, que é
o mesmo espazo cultural, pero con
dous vidros; unha operación de imaxe sen precedentes, levantada con
gran prodig.alidade económica (a
conta doutras zonas do estado) , cuxa rentallilidade está ainda por demostrar, por máis que unha parte de
Andalucia· conte agora coas infraestruturas necesários para o seu despegue económico.

real marcada por rasgos de cimento, madeira, plástico, pedra e vidro, e auga contr
a calor.
Os distintos discursos da inaguración, todos sen excepción, estiveron totalmente
inseridos nesta tradición das grandes exposicións dominados pola sobriedade protocolária. Esta necesidade foi a causa de
que o Quinto Centenário, e toda a sua pa.rafernália filosófica, estivese case ausente
da inauguración oficial e de algaradas patrioteris. O acto asentouse baselarmente

nunha monarquía que pretende, este ano,
apresentarse ao mundo como o motor da
modernidade española, pondo un pé en
Sevilla eoutro en Barcelona.

O outro trinque
Frente a este sóbrio trinque exposto ao
exterior, existe outro, elaborado, con machacona grandilocuéncia e subliminal propaganda oficial, con vidros do No-Do coreados . Nel aparece, con total definición,
a España Felipista, a Andalucía irreal dos
solpores e menceres perfumados de
azar, das sevillanas, as palmas e o fino andaluz; aparece o señoritismo
sen que Rojas Marcos teña que sair
coa sua jaca a pasear, tapando a vaq ueria dos González Márquez, aos
xornaleiros de Marinaleda, aos pións
que teñen que traballar de 4 a 7 do
mencer nas obras da Expo porque
"polo dia está totalmente proibido que
se vexa un camión ou unhaformigoneira", como nos comenta un destes
mozos de vinte anos que xa está a
pensar en como poder "gañar unhas
peonás collendo melóns".
Neste trinque é imposíbel ollar as desigualdades sociais de Andalucía, os
fallos na construción da Expo, os
despilfarros ... e as protestas da
"Acampada anti 92", ou de "Desenmascaremos o 92", que se saldaron
con máis de cen detidos.

O primeiro vidro, o do próprio espazo
da Cartuja, segue a tradición decimonónica das exposicións universais,
que pretenden ser un canto ao pro. greso da humanidade, á convivéncia
e ao entendimento entre os distintos
povos. Nel pode ollarse a imaxe que
as distintas clases dirixentes dos respectivos estados,tamén das autonomias,
queren
proxectar ao
exterior,sobre todo cunha arquitectura que, cada vez máis, se converte
na cara externa do poder. Na faciana

O mesmo dia, a poucos quilómetros
da Cartuja, perta da nova fábrica de
cerámica, de "El Esparragal ", o Cortijo dos Urquijo; de "La Pizana", a finca
na que a Duquesa de Alba vai retozar, e de "La Alegría", a nova facenda
de Alfonso Guerra; o cantaor "El Cabrero", co seu rebaño, debullaba un
quejío: "Ai! señorito sevillano, cheiras
a merda de cincocentos anos .. .".+
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próximo 12 de Outubro cumpri ranse cincocentos anos
desde que as carabelas de Colón -financiadas cos diñeiros da Corca de
Castela- chegaron a unhas terras
que formaban parte dun continente
que demos en chamar América.
Cumpriranse tamén os seis meses
previstos da Exposición Universal de
Sevilla, concebida a maior gloria da
modernidade emerxente e da grande
tecnoloxia rampante. Con eses seis
meses cumpriranse igualmente os
contratos de milleiros de traballadores ,
acollidos nestes momentos á sombra
protectora , e temporal, do trinque
mundial das nasas capacidades técnicas e humanas. Naturalmente, todos
sabian que se trataba dun traballo
temporal, perfeitamente xustificado
pola própria temporalidade do acontecimento ao que serven. O que non sa• bian cando comezaron hai unhas semanas é que ia sair un "decretazo "
que os deixaria sen posibilidade de
cobrar o subsídio de desemprego, porque non van ter un ano de traballo
acumulado.
Como ven de denunciar Comisións
Obreiras de Andalucía, eses milleiros
de traballadores temporais, empregados nunha xigantesca operación de
imaxe que pretende demostrar a efi cácia de toda unha administración
van converterse , dentro de seis meses , nas vítimas da "eficácia" contábel imposta polo famoso plan de converxéncia. +

VOLVER AO REGO

A

gora resulta que se cadra non
eran cidadáns líbios os que
atentaron contra o avión norteamericano da extinta compañia Pan-Am. Pode
que fosen sírios ou quizá iranianos,
ainda que non se descarta a pista bulgara. Que o pensen ben antes de
bombardear un hospital de Tripolí, como a última vez! Dado que as bombas
xusticieiras van eliminar a vários millerios de persoas, polo me11os nl<fl~rtE~.....
nen coa nacionalidade. E
que deben esixir as Nación

