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O Consello da .Cultura critic-a 
·os danos causados - P~las 
obras da Xunta no Cámiño 
Unha estrada de catre metros 
de ancho, con pavimento, des
montes e tubos salva-cunetas. 
Esta é a fasquia que lle queda 
ao Camiño segundo avanzan 
as obras iniciadas no Nadal po
la Conselleria de Relacións 

lnstitucionais no treito coruñés 
da via francíxena. O Consello 
da Cultura Galega e outras \to
ces critican a dureza e precipi
tación dunha actuación que xa 
é irreversíbel en moitos tramos. 

(Páxina 9) 

Fontes próximas á 
urbanizadora de Noia 

. . 

negan a ~xisténcia de estafa 
Un bando publicado en vários 
meios de comunicación, acu
sando dun "delito de estafa" a 
persoas integrantes da corren
te interna do BNG, Esquerda 
Nacionalista, precisamente o 
dia que esta se constituia for
malmente, foi o detonante que 

levou ao Consello Nacional do 
BNG a suspender de militáncia 
ao alcalde de Noia Pastor 
Alonso, considerando, entre 
outros extremos, que se esta
ba a atacar a própria estrutura 
frentista. · 

(Páxina 5) 

Alfredo F. Vicente, do 
partido colorado: · ·~No 

Uruguai non gosta o FMI' 
Alfredo F. Vicente é catedrático 
na Facultada de Dereito en 
Montevideo. Participou na vida 
política desde xove e foi repre
saliado pala Ditadura; apoia 
unha corrente de esquerdas no 
Partido Colorado e está consi
derad o un dos intelectuais 
comprometidos a pral dos em
pobrecidos do 3º Mundo. No 
Uruguai a lei de "privatización" 

das empresas públicas está no 
centro do debate político e a 
oposicion procurama convoca
tória dun referendo ameazando 
o ministro de finanzas con me
didas drásticas as clases mais 
·desfavorecidas, o Doutor Fer
nández pensa que na oposi
ción a ese proxecto pode co
mezar o cambio político. 

(Páxina 14 - 15) 

A operación Sentino deixou -. . ~· ·~:· .. ~ .,:. ".~·_:; 

a mo1tos sospe1tosos n~ rua · · / 
O martes, 28 de Abril, os habi
tantes de Ribeira, despertaron 
coa noticia da detención de 1 O, 
veciños da vila, alguns signifi
cados. A operación desatada 

polo xuíz Bueren, foi a prinieira 
directamente acometida contra 
das redes do narcotráfico ac
tuantes en Ribeira. 

(Páxina 12) 

os 1nisterios 
de 

í\.1onsieur D'Allíer 

O crack 
de Los Angeles 
a ·crackfoi a denom.inación da caida da bolsa en Wall Street 

en 1987, data simbólica coa que os Estados Unidos comezaron 
a albiscar os críticos resultados da economia ultraliberal e do culto 
ao derroch·e. Crack é tamén o neme da droga máis extendida entre 

a mocidade negra e de efectos mortíferos. A puntualidade 
ou o aparente sen sentido dos distúrbios de Los Angeles e outras 

cidades dos Estados Unidos mostran o espigón da crise 
na meca das oportunidades. 

OVJE CARTER/Chicago Tribune 
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O ultraliberalismo dos oitenta coñece a prim.eira sublevación con vítimas 

Os direitos sociais toman o relevo 
aos dereitos civís ·na reclamación 

dos negros norteamericanos 
MANUEL VEIGA 

"Viran algunha vez dous negros bicándose no cine?", 
perguntábase recentemente o director 

cinematográfico negro máis popular, Spika Lee, 
poñendo de manifesto, dese modo, que a imaxe dos 

negros foi permanentemente deshumanizada. Pero a 
carón do racismo, a sublevación de Las· Angeles 

extendida a outras cidades amasa a. fenda social e a 

crise froito da pasada década. Negros e hispanos, 
máis da metade dos doce millóns de 

Á direita Rodney King, o cidadano mallado pola policía. 

"Os ~mpresáríos non soubemos 
comprender que ·axudar aos po
bres podia ser un excelente in
vestimento. Axudalos non con · 
subsídios, senón con formación. 
Ao esquecermónos dos pobres 
o que fixemos foi estragar un re
curso", afirma un dirixente de 
empresa ao comentarista Tom 
Petruno na edición de Los An
geles Times do 3 de Maio. Este 
periódico foi un dos obxectivos 
dos sublevados. "Q.ue se fo
dan", decian os asaltantes de 
comércios aos micrófonos da 
televisión, "que lles dean polo 
cu". Para moitos analistas estas . 
expresións eran a testemuña de 
que se estaba a producir unha 
protesta salvaxe e sen sentido. 
Para outros en cámbio era a 
mostra do desleixo dunha clase 
social (a carón dos negros ha
bía tamén hispanos e membros 
doutras minorías) para cun sis
tema que só lles oferece misé-

ria, .unha esperanza de vida se
te anos máis baixa que a dos 
brancas e un índice de mortali
dade infantil que duplica o de 
Galiza, situándose a níveis do 
terceiro mundo. Ideas moi difí
ceis de aceitar nun país dirixido 
polo lema do éxito e as oportu
nidades. 

Excepticismo 

Os ladróns de comércios non só 
roubaban sotas e lámpar:as de 
mesa, axudados polos seus fa
miliares, senón que facian para
das para sentarse e descansar 
no méio da rua. A evidéncia dos 
feítos daba a entender o cansán
cio e o escepticismo social, tanto 
como a resolución da protesta. O 
soño americano é creído por moi 
poucos entre os 30 millóns de 
negros, os 23 millóns de hispa
nos e os 19 millóns de asiáticos, 
así como entre a clase branca 

habitantes que conforman Los Angeles, ven como 
as oportunidades para 
mellorar as condicións 
de vida están 
lonxe. 

Fotomontaxe: THE SUNDAY TIMES 

máis empobrecida. Nos últimos 
meses iniciouse unha corrente 
de emigrantes en direción á Bai
xa Califórnia (un dos Estados de 

México) en procura de traballo. · · vamente distinta da loita polos 

O racismo segue 
vixente. nunha 
sociedade que 
compra discos de 
Michael Jackson e 
camisetas de ·· 
Magic Johnson 

Ao grupo de pobres e sen casa 
habituais nos Estados Unidos 
hai que sumar agora unha clase 
média, baseamento principal do 
american way of lite, ilusionada 
cos proxectos do reganismo e 
hoxe, como sinala o economista 
James Petras, vítima do fracaso 
neo-liberal. O número de para
dos na indústria quintuplica a ci
fra de noves empregos conse
guidos nas finanzas e nos segu
ros, as inmobiliárias camiñan á 
baixa e o número de locais de 
oficinas con·s.truidos dividiuse 
por catro en só tres anos. 

As características reseñadas 
converten os sucesos de Los 
Angeles, que axiña se extende
ron por outras cidades da 
Unión, como Nova lorque, .San 
Francisco, Atlanta e Las Vegas, 
nunha protesta social, cualitati-

direitos civis que percorreu os 
anos sesenta. 

O racismo segue vixente nunha 
sociedade que compra discos 
de Michael Jakson e camisetas 
co número de Magic Johnson, 
pero na cal o máis frecuente é 
encontrar brancos que na sua 
vida persoal non se relacionan 
con negro nengun. A franxa que 
divide a sociedade segue ben 
visíbel, pero a crise que fixo re
troceder o Produto Nacional 
dos Estados Unidos en 0,8 pon
tos o pasado ano, agrandou 
esa franxa proporcionándolle un 
agudo compoñente social. Ser 

· un negro integrado resulta máis 
difícil coa recesión. As posibili
dades de escalar postas vóltan
se máis duras. 

Mentres tanto a droga copa os 
bairros das minorías. "Eles que-
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ren que nos matemos uns a ou
tros, métennos a droga", afirma 
Larry Fisburn, unha das persoa
xes principais da película Rapa
ces de bairro, estreada en 1991 
e dirixida polo negro John Sin
gleton, unha crónica realista dos 
bairros de Los Angeles agora 
afectados pola sublevación. 

O neoliberalismo 
é o branco 

O neoliberalismo económico a 
ultranza que chega a estigmati
zar calquer intervención do Esta
do é sinalado como culpábel de 
permitir grandes contrastes no 
Estado máis rico dos Estados 
Unidos, onde escasos quilóme
tros e as veces metros arredan 
aos bairros máis depauparados 
doutros como Malibú (a superfí
cie con máis Rolls Royce por 
metro cadrado do mundo), da 
zona de residéncias de Beverly 
Hills ou do cerne industrial das 
tecnoloxias ponta nos oitenta, o 
Si licon Valley, hoxe en decl ive 
debido á competéncia xaponesa. 

Fusis e notícias 

A fronteira entre dous níveis de 
vida tan distantes tivo que ser 
protexida, despois de tres xorna
das de incidentes, por 1 O mil po
licías e 6 mil soldados da Garda 
Nacional, xunto con 1.500 mari
nes e 3 mil soldados do exército 
estacionados agardando a posí
bel intervención. 

A demostración de poténcia mi
litar foi acompañada como xa é 
habitual por un autodisciplinado 
control informativo. Poucos da
dos foron aterecidos , pero os 

selecionados repetíronse até a 
fartura. Dous eixos serviron de 
guia: primeiro, os destrozos 
causados polos negros; poste
riormente, cenas de convivén-

cia interracial, unha vez cons&
guida a calma. 

O Sábado 2 de Maio, fontes po
liciais oferecian a cifra de 44 

ELIREED / THEINDEPENDENT 

mortos , 11 deles a causa de 
disparos da policía e do .exérci
to. Dous dias despois, o Luns, 
dia 4, o forense oficial fornecia 

(Pasa á páxina seguinte) 

PEPE CARREIRO 
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Brancas 

--

,,, 

Paro ..... ... .................................... ....... .... ... .. 6,9°/o ..... .. ..... 14,2o/o 

Paro en menores de 20 anos ...................... 15% .... .......... . 38% 

Pobreza ....................... ... .. .. ... .... ........ .... .. :10,7% ... .. ...... . 31,9% 

Ingreso médio en dólares en 1990 ... ....... 31.000 .... ... ..... 19.000 

Mortalidade infantil (por mil habitantes) ....... 11 % .... .. ...... ... 22% 

Os negros representan o 12% da povoación dos Estados 
Unidos, pero son o 29% dos enfermos de SIDA e ostentan a 
mesma porcentaxe no número de arrestos. 

Os negros son tamén o 50% das vítimas de asesinato, a maioria 
das veces executados por outros negros. Son tamén os maiores 
consumidores de droga. 

As desigualdades non son rendábeis ·~-

Cando as imaxes oférecen xa policías con osos de 
peluxe e soldados que se deixan curiosear por cativos 
negros, ouvimo.s da voz dos bempensantes un 
argumento que fende no distrito Sul de Los Angeles 
como unha navalla: mal estivo a senténcia, mal están 
os distúrbios. Argumento neutral e verosímil que, sen . 
embargo, non iluminaren un estoupido que os seus 
próprios testigos califican de "inexplicábel". 

En só doce horas do Mércores 29 de Abril perdéronse 
en Los Angeles máis de 300 mil millóns de pesetas. Hai 
que voltar apenas cinco días atrás para lembrar o dado 
de que os habitantes do bairro negro neoiorquino de 
Harlem teñen unha esperanza de vida menor que os de 
Bangla Desh e unha Jaxa de mortalidade infantil igual a 
Malásia. Pero só a histéria descubre ante os perplexos 
televisores que as desigualdades non son rendábeis. 
Non o son nos bairros paquistanis de Londres, nen o 
son en Fráncia, nen en Latinoamérica, nen o serán 
aqui. 

Que a histéria seña inxustificábel é unha afirmación 
moral que serve argumentalmente para pouco. Que 
importa a deméncia de quen recebe a nova da morte 
dun filio na rua? A rebelión salvaxe non é un terremoto, 
ainda que poida producir efectos semellantes. A 
rebelión ten causas humanas: o fracaso dun modelo 

historicamente racista e agudamente ultraliberal nos 
últimos tempos. Un sistema que abandeirou unha 
sociedade postindustrial e que hoxe descubre que por 
cada emprego criado nos servícios (finanzas, seguros, 
inmoviliárias) desaparecen seis na indústria. 

Falan mal os que falan de razas e de minorías. En Los 
Angeles as minorías son maioria (o 35% dos habitantes 
son hispanos e o 20% negros, amén dos asiáticos e 
outros), pero están infimamente representadas nos postas 
de responsabilidade, mália que a partir dos levantamentos 
dos sesenta os sucesivos governos tomaran a 
determinación de enmascarar a discriminación con alguns 
elementos simbólicos non pertencentes á clase wasp 
(branca, anglosaxón e protestante). Dá igual, na 
corporación de Los Angeles só hai dous concelleiros 
hispanos e nengun dos doce membros do xurado que 
xulgou aos policías que agrediron a Rodney King era negro 
e iso que os selecionaron entre máis de 2 mil candidatos. 

"A cuestión do negro nos USA, non foi nunca unha mera 
cuestión de raza, escrebiu James Boggs. A clase, a raza 
e a nacionalidade forman parte por igual do problema. A 
nación norteamericana converteuse no xigante industrial 
que é actualmente a expensas dos negros". 

A sociedade branca ten arrepio ante a visión dun negro 

armado. Durante anos as produtoras de cine e 
televisión proibiron que nos filmes aparecesen negros 
portando un arma. Pero os negros, en realidade, foron 
sempre máis ben sumisos, por iso os aguilloaba 
Malcolm X, acusándoos de deixar a vida polos brancas 
na 11 Guerra Mundial e en Corea, pero sen atreverse á 
rebelión no seu próprio país contra quen os explotaba e 
lles proibia compartir a mesma terraza dun café, o 
mesmo autobus, a mesma escala, ou a mesma 
vivencia. 

A sociedade que teme aos negros armados posue 200 
millóns de armas en circulación, sofre a morte dunha 
persoa asesinada cada 22 minutos (26 mil ao ano, a 
metade negros), pero é amáis reácia do mundo á hora 
de restrinxir a venda de revólveres e cartuchos e 
mantén entre as entidades de maior influéncia a 
Asociación Nacional do Rifle. Un negro delincuente, en 
cámbio, ten once veces máis probabilidades de morrer 
na cadeira eléctrica que un branca delincuente. 

Cincuenta e unha persoas morreron nos incidentes de 
Los Angeles e outras cidades, máis vítimas 
norteamericanas que na guerra do Golfo. O dado non é · 
banal. Unha vez desaparecida a imaxe do inimigo, o 
espello devolverá aos Estados Unidos a sua própria 
imaxe, a da crise interior. • 
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Tres séculas de escravismo no berce da democráci.a 

Un camiño de rosas negras 

PHIL RAMEY ! THE SUNDAY TIMES 
Condutor branco após dunha palleira durante a sublevación en Los Angeles. 

r------------------------------------------------, 
Da escravitude 
a·o direito ao voto 
Cronoloxia dos . 
direitos civis Afronorteamericanos· 
íl®íl®. Chegan a Norteamérica íl ®®®. O Tribunal Supremo 
os primeiros escravos negros. aproba as Leis de segrega-

ción promulgadas polos Esta-
íl Y1~ . lnvéntase ·a desmonta- dos do Sul. Exténdese os pro-
dora mecánica de algodón: o cedimentos indirectos para 
sistema escravista -monoculti- privar do voto aos negros 
vo e inespecialización- chega (poi! taxes, cláusulas do abo, 
a ser rentábel por primeira . white primaries etc.). 
vez. Demóstrase asi que o es- f'·, 
clavismo no Sul non é un resí- ;" íl ®íl ®. Os negros logran a 
duo feudal, senón unha insti- igualdade salarial, para o 
tución capitalista. O algodón mesmo traballo. 
sustitue ao arroz e exténdese 
por Alabama e Mississipi. 

íl®®~. O presidente Lincoln 
proclama a emancipación dos 
esclavos. Consegue asi de
sorganizar os servícios auxi
liares do exército sudista e 
provocar desercións. 

íl®®®· Os sudistas son derro
tados. Lincoln morre asesina
do. Os brancos pobres e os 
negros liberados constituen 
diversas asociacións comúns. 

íl®Y1$3. Crise económica. Co
meza a actuar o Ku Klux 
Clan contra brancas pobres 
e negros. 

(Ven da páxina anterior) 

o número de 51 mortos, pero só 
8 a causa de disparos da poli
cía e o exército. 

En calquer caso, todos saben 
que non se trata dun feito co
xuntural. O "investimento en 
pobres" topa cun importante 
déficit do Estado e cunha iner
cia ideolóxica ultraliberal non 
menos grave. Non se pode de
rrochar sen provocar envexa. 
O pacto social nos Estados 
Unidos sofreu unha forte aco
metida.+ 

íl®~~. Permíteselle aos ne
gros acceder a traballo espe
cializado (mecánico), segundo 
senténcia do Tribunal Supre
mo, que reitera a sua decisión 
catro anos despois ao non ve
la cumprida. 

· íl®®~. O Tribunal Supremo 
condea a segregación e apoia 
a integración escolar. 

íl®®Y1. Aprobada a primeira lei 
de dereitos civis da história 
dos Estados Unidos. Apróba
se o dereito ao voto. 

íl®®~ . É aprobada a integra
ción na vivencia. • 

'E1es queren que 
nos matemos uns 
a outros, métennos 
a droga", afirma 
Larry Fisbu rn 

Até fins da década dos cincuen
ta os negros norteamericanos ti
ñan non só o camiño vedado ás 
urnas, senón que tamén lles es
taba proibido o sentarse á mesa 
de calquer taberna, subir ao au
tobús municipal ou asistir á es
cala estatal. A segregación su
dafricana liderada por Botha non 
era senón o espello da existente 
nos Estados Unidos até hai tres 
décadas, mália que en Washing
ton, a diferéncia de Pretória, se 
proclamase nominalmente o res
peito ás liberdades. 

Desde moi cedo a defensa dos 
valores clásicos do racismo nor
teamericano foi levada a cabo 
polo Ku Klux Klan. N.unca os 
seus asesinatos, linchamentos, 
incéndios, saqueos e catequiza
cións á forza tiveron unha digna 
persecución xudicial. O KKK non 
estaba máis que executando o 
que toda unha sociedade branca 
tiña plasmado en forma de lega
lidade vixente. O próprio Ronald 
Regan, na sua etapa de gover
nador de Califórnia, calificara de 
"cans rabiosos" aos nacentes 
defensores da igualdade racial. 

O proletariado non é 
vermello, senón negro 

A gran crise, produto da 1 Gue
rra Mundial desprazou aos ne
gros ás tarefas máis ingratas. O 
principal sindicato, AFL, vetou a 
preséncia de negros nas princi
pai s fábricas, labor que era 
apoiada por grupos de obreiros 
brancas armados. Só o Partido 
Comunista tomou nos anos 30 
iniciativas progresistas como a 
proposta de criación dunha "re
pública independente negra no 
Sul". James Boggs escrebiu "Os 
obreiros norteamericanos bran
cas non tiveron que pasar as de 
Caín, como os obreiros rusos 
en tempos de Stalin, porque os 
negros pasáronas por eles". 

En Córea ou en Vietnam os ne
gros compoñian o 30% da tropa, 
mália representar pouco máis do 
10% da povoación. En 1960 en 
Greensboro (Carolina do Norte) 
un grupo de estudantes negros 
sentouse na terraza dun super
mercado despois de realizar vá
rias compras. Os empregados 
trataron de desaloxalos, pero os 
mozos non marcharon. Ao final 
foron expulsados pola forza. A 
actuación deu lugar a unha cam
paña por todo o país, co lema 
"séntate". O KKK respostaria 
queimando várias igrexas e apa
leando e asesinando a militantes 
negros. 

A igrexa, en calquer das suas 

tendéncias, foi durante tres sé
culas de escravismo, o refúxio · 
da comunidade negra. Os le
vantamentos reproducíronse 
periodicamente. Só en 1943 
contabilizáronse 242 motins ra
ciais en 47 cidades. Nos anos 
cincuenta explotou a loita polos 
dereitos civis, coincidindo coa 
independéncia da maioria das 
colónias africanas, acadando 
renome líderes moderados co
mo Martín Luther King ou radi
cais como Malcolm X, ambos 
acabarian finalmente asesina
dos oficiosamente polo FBI, ain
da que as investigacións perti
nentes nunca foron levadas a 
cabo. Piquetes de negros inten
taron por eses anos parar em
presas financiadas polo Estado 
que se negaban a empregalos. 

En 1957 foi aprobada pola Cá
mara norteamericana unha lei de 
dereitos civis. A primeira da histó
ria dos Estados Unidos. A espe
ranza de vida dun negro conti
nuou, con todo, situada dez anos 
por baixo da dun branco. A povo
ación negra, 10% do total, consu
mía o 40% do whisky vendido, 
nun suave precedente do que lo
go seria a invasión das drogas. 

Eivas da integración 

A integración na maioria dos ca
sos non resultou tal na práctica. 
"En Mississipi meteron a un ne
gro na universidade co respaldo 
de entre seis e quince mil solda
dos. Houbo tres ou catro mortos. 
Era semente un acto simbólico e 
despois de que un negro logrou 
entrar xa dixeron que había inte
gración en Mississipi", narra 
Malcolm X. Trece dos vinte con
gresistas que compoñian os co
mités do congreso na época 
eran do Sul e polo tanto racistas. 

Con todo, cartas cordas ianse 
afrouxando a partir dq toma de 
conciéncia negra dos anos cin
cuenta e sesenta. Rebelións su
cesivas na maioria das cidades e 
solidaridade dos sectores bran
cos máis progresistas consegui
ron o recoñecemento progresivo 
dos direitos formais para os ne
gros. A partir dos anos oitenta, 
coas grandes sublevacións de 
Miami e agora recentemente co 
levantamento de Los Angeles 
ponse de manifesto a entrada 
neutra época: a defensa dos di
reitos sociais (nível de vida, mar
xinación, paro, etc.), por máis 
que a própria senténcia xudicial . 
que serviu de espoleta en Los 
Angeles poña de manifesto que 
nen os direitos formais, a igual
dade ante a lei neste ~so, están 
nen moito menos asentados.+ 

THE SUNDAY TIMES 

Forzas da orde recollen o cadavre dun preto morto a causa dos disparos da policia. 

dun 
policia 
"Los Angeles é a criación 
urbana máis recente e máis 
acabada do capitalismo 
americano", escrebe Samir 
Amin n'un famoso ensaio ti
tulado Los Angeles, United 
States of Plastika. "A cidade 
máis opulenta do mundo, 
no Estado máis rico dos 
Estados Unidos revela, con
tinua este sociólogo, as ten
déncias máis naturais do 
sistema: chega a ser un 
símbolo, o cruxol onde se 
realizan todos os obxecti
vos desta sociedade, e en 
todos os terreos. É tamén, 
e non por casualidade, 
aponta, o máis perfeito e 
rico dos internos. Pola sua 
fealdade uniforme e a me
diocridade non menos uni
forme da vida cotián dos 
seus habitantes, constitue o 
producto puro da ideoloxia 
americana, o trunfo ilimitado 
da racionalidade economi
cista". 

"Los Angeles non é funda
mentalmente, segundo el, 
unha aglomeración de per
soas, senón de causas, de 
mercancías, en primeiro e 
fundamental lugar o auto
móvil , despois o seu acce
sório, a persoa, que tamén 
é, por outra parte, mercan
cía-forza de traballo". 

"Los Angeles , descrebe 
Amin, é a cidade máis ex
tensa do mundo; a sua par
te central , inscrita nun cír
culo de 35 quilómetros de 
rádio , cubre 1.300 quilóme
tros cadrados para dous 
millóns de habitantes; a 
aglomeración inscrébese 
nun triángulo cuxos lados 
teñen máis de 120 Km". 

A desmesurada extensión 
convértea na "realización 
perfecta en función dun úni
co critério: aumentar ao má
ximo a circulación automobi-
1 í sti ca", conclue Amín . A 
'eleición non é casual : a 
General Motors mercou os 
transportes públicos, dei
xounos arruinar até pecha
los e impuxo o plan de auto
estradas urbanas. 

"Desde o alto desas autoes
tradas a cidade non apare
ce xamais. As veces, nunha 
curva, descúbrese un bloca 
de casas: pequenas, me
dianas, grandes ou xigan
tescas , todas do modelo 
chaletístico. Tamén a dis
táncias regulares surxen 
edifícios onde a imaxina
ción construtora non supe
rou nunca o redondo e o 
cadrado, enormes blocos 
de cemento armado dota
dos de duas aberturas para 
a entrada e a saida: os su
permercados". 

Para Amin, trátase dunha 
"cidade totalmente marta, 
pois xamais se ven nela se
res humanos. Non hai 
transportes colectivos, ·a 
municipalidade negouse a 
construir aceiras, a policía 
persegue aos sospeitosos 
culpábeis do delito de pea-

: "·tonaxe. Los Angeles conse-
1 guiu impedir, sen toque de 
l queda, as reunións de máis 
l de tres persoas! : o soño 
l dun comisário de policía".+ 
1 

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



CONFLITOS NOS CONCELLOS 

Foi o detonante que levou á expulsión de Pastor Alonso do BNG 

Noia: O bando da discórdia 
•ALFONSO EIRÉ 

Un bando publicado en 
vários meios de 
comunicación, acusando 
dun "delito de estafa" a 
persoas integrantes da 
corrente interna do BNG, 
Esquerda Nacionalista, 
precisamente o dia que 
esta se constituia 
formalmente, foi o 
detonante qüe levou ao 
Consello Nacional do BNG 
a suspender de militáncia 
ao alcalde de Noia Pastor 
Alonso, considerando, 
entre outros extremos, que 
se estaba a atacar a 
própria estrutura frentista. 

O 30 de Outubro de 1989 o con
cello de Noia firmou coa empre
sa "G.F. Horténsia, S.L. "un con
véni.o polo que o concello se 
compromete a clasificar como 
urbanizábel un total de 135.000 
metros cadrados de terreo, na 
base de elaboración das Normas 
Subsidiárias de Planeamento, 
baixo a consideración de benefi
cio e interés xeral ". A empresa 
"Horténsia S.L. " deberia satisfa
cer unha série de contrapartidas, 
fixadas no próprio convénio, ta
les como a realización dun par
que urbanizado e axardinado e 
un polideportivo, a cesión de te
rreos para instalar un centro de 
preescolar, un de ensino médio, 
prazas de aparcamento e outras 
actuacións urbanísticas. 

Este acordo entre Concello e 
empresa non se cumpriu ao non 
conseguir Horténsia S.L. o finan
ciamento requerido para acome
ter a operación, segundo puido 
averiguar A NOSA TERRA, o 
que levou á publicación do ban
do en cuestión por parte do con
cel lo de Noia, acusando a Hor
ténsia S.L. dun "delito de estafa 
por manifestarse proprietários de 
terreos que non son da sua 
pertenéncia" esixíndolle 1.300 
millóns de pesetas "de indemni
zación como contrapartida aos 
danos e perxuícios". 

No bando anúnciase que se em
prenderán "acións legais contra · 
a empresa inmobiliária Horténsia 
S.L. e contra "Consultora Galega 
S.A" (CGSA). A esta última im
pútaselle, entre outras causas, 
facer de intermediária entre a ur
banizadora e o Concello. O Con
celleiro de Urbanismo e Primeiro 
Tenante de alcalde, Bieito Gon
zález, que se negou a facer ou
tras declaracións sobre este 
asunto polo momento, anunciou 
que esta demanda se podia pór 
en mans da Xustiza "esta própria 
semana". 

Accións legais 

Tampouco os responsábeis das 
empresas demandadas queren 
facer declaracións a este respei
to. Semella que están agardando 
a se se apresenta por parte do 
Concello a demanda no xulgado 
primeiro e, logo, se é admitida 
ou non a trámite, algo que con
fian non ocurra, para entablar as 
suas próprias accións legais. 
Ainda asi, A NOSA TERRA pui
do obter uhna versión dos feitos 

Obras na Praza do Curro en Noia. 

en fontes próximas ás empresas 
cuestionadas. 

O primeiro que se perguntan es
tas fontes ése "o convénio entre 
a urbanizadora e o Concello está 
ben ou mal firmado. Non será le
sivo para os intereses de Noia 
se o próprio concello o aprobou", 
afirman. Tamén se perguntan co
mo "se pode acusará urbaniza
dora e a consultora da estafa se 
o único pecado desta última foi 
buscar unha urbanizadora, a ins
táncias do própio Alcalde, e Hor
ténsia S.L. o único que fixo foi 
perder cartas ao non poder levar 
o proxecto adiante. Horténsia 
S.L. non se quedou cos terreas, 
ca que si sairia beneficiada, se
nón que estes voltaron aos seus 
antíguos propietários, polo que o 
Concello ten a posibilidade de di.: 
cerlles que, se non desenvolven 
a urbanización llelos exptópia 
(algo para o que ten plena facul
dades) co que o Concello sairia 
beneficiado ao facerse con 130 

mil metros cadrados de terreo a 
moi baixo précio". 

O Concello, pola sua banda, afir
ma que Horténsia S.L "manifes
touse reiteradamente proprietá
ria dos terreas en cuestión, o 
que resultou manifestamente fal
so ao comprobarse polos Serví
cios Administrativos do Concello, 
que só existia unha opción de 
compra exercida fara dos prazos 
convencionais". 

Consultora Galega S.A., é acu
sada polo Concello, como redac
tora das Nornias Subsidiárias, 
conxuntamento co anterior Con
celleiro de Urbanismo, Xan Ra
ma, de ser os introductores de 
Horténsia S.L., de ser os redac
tores do convénio e de estar pre
sentes nas reunións entre Con
cello e Urbanizadora, denuncian
do as conexións financeiras en
tre Hortensia S. L. e Consultora 
Galega S.A. através da socieda
de Deseños do Noroeste". 

Outra versión 

A história, segundo a versión re
alizada por membros da anterior 
corporación seria a seguinte: 
cando o BNG gaña a alcaldía de 
Noia por primeira vez, con Pas
tor Alonso á cabeza, esta organi
zación política, dada a especifici
dade da zona e a situación do 
concello, vólcase no seu apoio . . 
A falta de estruturas técnicas es
tábeis, aterece ao Concello o 
asesoramento de profisionais 
cualificados, desde economis
tas, arquitectos até avogados. 
Ser.ia aqui cando o arquitecto 
César Portela tomaría contacto 
co Concello de Noia, realizando 
a un prezo simbólico proxectos 
como o da Casa da Cultura. Ne
ses anos comeza tamén a re
dacción das Normas Subsidiá
rias por parte de Consultora Ga
lega S.A., principiando os traba
llos sen que se asine nengun 
contrato. A situación económica 
do concello fai que C.G.S.A. fa-

ga un presuposto "axustado'', en 
vista da denegación da subven
ción por parte da COTOP, pero 
despois a própria Consultora 
consegue, cando se tiña realiza
do a metade do Plan, que a Con
sellaria pague os traballos. O 
Concello reclámalle á Consultora 
os cartas pagados por este. 

As normas son aprobadas en 
1990, cunha alegación conxunta 
do PP e PSOE que a Comisión 
Provincial non aceita á vista dos 
informes favorábeis dos serví
cios técnicos. A fins de 1990 
Consultora Galega comeza a re
alización dun Plqno Especial do 
Casco Histórico de Noi~ e pouco 
tempo despois o concello preten
de rescindir o contrato alegando 
que CGSA é baixa fiscal por in
cumplimento das accións tributá
rias, encargándolle ao arquitecto 
municipal que confeccione unha 
equipa para desehvolver este 
planeamento especial. 

O nó do desputa 

Cando se están redactando as 
normas, ante a caréncia de chan 
urbanizábel, Concello e CGSA 
acordan que Noia necesita bus
car chan axeitado para resolver 
os déficits. Ese terreo atópano 
na saida cara Muros, pero o pro
blema ven cando se trata de 
xestionalo, despoisque se consi
ga chegar a un acordo co pro
prietário. Asi, co avance das nor
mas preparado procuran quen 
desenvolva esa actuación local. 
Desde o concello instan, segun
do estas fontes, á Consultora 
Galega a que se faga cargo da 
posta en marcha da urbaniza
ción. Esta negaríase por non en
trar dentro das suas funcións , 
pero, posteriormente, ante a in
sisténcia municipal, e en vista de 
que Cesar Portela tiña relacións 
coa urbanizadora do Pajonal en 
Compostela, Daniel Pino faria 
unha xestión co proprietário de 
Horténsia S.L., López Castro, 
que tivera participación en El 
Pajonal antes de vendelo a Co
mezo S.A. Asínase asi o Convé
nio entre o concello de Noia e 
"G.F. Horténsia S.L." 

Pero a inmobiliária non ten o di
ñeiro necesário e os posíbeis in
teresados , dada a coxuntura 
económica, e outros factores, 
·como a personalidade do próprio 
alcalde, segundo a versión reca
bada por A Nasa Terra non apor
tan o financiamento necesário 
para levar adiante o proxecto. 

· Chegándose asi á denúncia pú
blica realizada polo concello me
diante un bando que, segundo o 
cesado membro da Comisión de 
Governo, Lois López (BNG), es
te organismo "nunca adoptou a . 
decisión de publicalo como se 
afirma no mesmo, senón só es
tudar as posíbeis responsabilida
des nas que pudera incurrir Hor
ténsia S.L. e Consultora Galega 
obrando en cuestión". 

A data de aparición do bando, 
coincidindo co dia da celebración 
da asamblea fundacional de Es
q uerda Nacionalista, e que nel 
se implicase expresamente a co
ñecidos membros desta corrente 
como Daniel Pino, Fortes Bou
zán ou Cesar Portela, foi un dos 
desencadeantes do conflito que 
enfronta a Pastor Alonso co 
BNG.+ 
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•Asemblea 
comarcal do BNG 
de Noia 

O dia 4 de Maio celebrou 
Asamblea comarcal o BNG de 
Noia para posicionarse sobre a · 
expulsión da organización de 
Pastor Alonso. A asemblea 
tomou o acorde de solicitar ·a 
dimisión de Xosé Manuel Beiras 
de todos os cárregos que 
ostenta na fronte nacionalista, 
"polo singular papel que está a 
xogar dentro da organización", 
reclamando que un membro da 
permanente do BNG vaia á 
comarca a dar as oportunas 
explicacións sobre a expulsión 
do militante noiés e do 
expediente aberto ao Consello 
Local de Noia e aos concelleiros. 

A esta reunión, na que si estivo 
presente Pastor Alonso, non 
asistiu parte de militáncia da 
zona, como xa fixera á asamblea 
local, argumentado que a 
convocatória non tiña as 
mínimas formalidades por non 
terse reunido con anterioridade o 
consello comarcal e ser 
convocada un día antes 
telefónicamente.• 

•HB e PNV 
comezan as 
conversas 

O portavoz do PNV, Joseba 
Eguibar e o membro da Mesa de 
HB, lñigo !ruin, mantiveron o 5 
de Maio, o primeiro contacto 
formal para acadar un 
diagnóstico conxunto sobre as 
causas da violéncia en Euskadi. 

Comezaron asi as conversas 
entre ambos partidos pois os 
dous políticos acordaron 
celebr·ar un próximo encentro, 
disipándose, deste xeito, os 
nubeiros que viñan planeando 

NESTA SEMANA. 

XOSÉ LOIS 

sobre estas conversas.• 

. . 

• Secuestrados 
16 mil millóns 

Segundo denúncia o Sindicato 
Labrego ~alego, Galiza dispón 
de máis de 12 mil millóns de 
pesetas para investimentos na 
millora das estructuras agrárias, 
de acorde coa repartición que 
estabeleceu o Ministério de 
Agricultura. A Xunta ten 
destiñados outros 4.500 millóns 
de pesetas como axudas, co que 
a suma das axudas ascende a 
16.577 millóns de pesetas. 

Pero non se poden solicitar estas 
axudas, en primeiro lugar porque 
non hai impresos normalizados, 
nen sen normalizar, para solicitar 
calquer destas liñas de axuda. 
Pero ainda asi, seria difícil a 
solicitude ante a incertidume que 
atravesa o noso agro, pois estas 
axudas optan polos créditos 
subvencionados a baixo 
interese, e, ainda que son moi 
positivos, ninguén está en 
condicións de garantir a 
devolución tal como está a 
coxuntura. 

Mais, ainda que algun agricultor 

atopase o xeito de facer a 
solicitude e se arriscase, o texto 
do decreto afirma que non serán 
susceptíbeis de receber axudas 
os investimentos que teñan por 
obxecto aumentar a produción 
nos sectores leiteiro, porcino, 
vacun e carne avícola. O SLG 
pergúntase "como se vai facer 
competitiva e modernizarse a 
nasa agricultura con estas 
limitacións".t 

• Asemblea das 
Mo~idades do 
PSG-EG 

Os vindeiros 9 e 10 de Marzo 
celebrarase en Cangas a 111 
Asamblea Nacional dos 
Colectivos da Mocidade do PSG
EG, baixo o lema de "Xuntos 
taremos ... unha nación nova". 

Un dos aspectos máis 
importantes a discutiré "a 
aportación da mocidade á 
necesária política de 
converxéncia deseñada polo 
PSG-EG'', apresentándose unha 
proposta de confluéncia con 
outros gcupos da mocidade 
nacionalista.• 

• Novos enfrontamentos na Fonsagrada 
Pedras e,ovos recibiron na rua ao alcalde da Fonsagrada, Arias Mon 
e aos concelleiros do PP, ao rematar a segunda sesión plenária que 
se celebraba neste concello despois do peche mantido polos viciños. 

O pleno tora abando
nado con anteriorida
de polos grupos da 
oposición, despois 
dun debate acalora
do, no que se lle pe
d ia ao Alcalde que 
mandase marchar a 
Garda civil que tiña 
"practicamente toma
da a vila", e que, en 
gran número estaba 
apostada, en traxe 
de campaña, fronte a 
casa consistorial. 

A resulta dos inciden
tes, aos que seguiron 
unha manifestación 
espontánea, foron 
deitdas tres persoas, 
que ingresarop na 
prisión de Bonxe, 
anunciando tamén o 
governador que mul
tará "exemplarmente" 
a outros 18 viciños. • 

•Novo PXOU 
de Vigo 

O Xoves dia 7 
posiblemente queda 
aprobado por 
unanimidade do novo 
Plan Xeral de 
Ordenación Urgana de 
Vigo, despois de que 
se celebrase a reunión 
da Comisión de 
Urbanismo e todos os 
grupos se mostrásen 
f avorábeis á nova 
redacción 

Tanto o PSG-EG como 
o BNG, que na anterior 
redacción se mostraran 
contrários e 
apresentaran 
numerosas alegacións 
que propiciaron a 
suspensión por parte 
da Xunta, móstranse 
contentos coas milloras 
acadadas. 

O novo PXOU, que foi 
consensuado cos 
distintos colectivos 
sociais e ·coa Xunta, 
conta tamén co apoio 
do PP.t 

• Negociacións 
e atentados en 
Irlanda 

As negociaciacións de 
paz interrumpidas no 
pasado mes de Xullo 
comezaron de novo en 
Irlanda do Norte, ao 
tempo que se 
sucedían vários 
atentados con bombas 
que, desta volta, non 
causaron vítimas. 

Pero estas conversas, 
ás que non asiste o 
Sinn Fein, comezan 
con enfrontamentos 
entre os próprios 
partidos nor
irlandeses, sobre todo 
entre 
socialdemócratas e 
unionistas, porque o 
mesmo dia que 
comezaban as 
conversas o líder do 
SDLP acudia a Dublin 
a entrevistarse co 
governo Sul-irlandés. • 

X. MARRA 

•O PSG-EG 
tacha de 
fascista ao 
Governo de 
Marin 

O PSG-EG considera, 
en unhas declaracións, 
fascista e 
obstrucionista o intento 
por parte do Alcalde e 
da equipa de governo 
"ao impedir a laboura 
de control que o naso 
grupo pretende levar 
adiante". 

A acusación do PSG
EG, que non quixo 
entrar a formar parte 
da nova equipa de 
Governo na que están 
CDS, PSOE e BNG, 
formada a partires da 
aprobación da moción 
de censura ao anterior 
alcalde do PP, ven 
dada, segundo un 
comunicado, por 
negarlle a cópia dos 
contratos de traballo do 
persoal da Biblioteca 
Pública, aducindo que 
estaban na xestoria. • 
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GALIZA E M NDO 
A POLÍTICA AGRÁRIA COMUNITÁRIA 

Os labregos galegos manifestaranse 
en Portugal ante a reunión de Ministros de Agricultura da CEE 

As organizacións agrárias defenden unha reforma 
da P.A.c. ·· distinta á ·proposta pola Comisión Europea 
• X.C. GARRIDO 

Convidados pala 
ConfederaQáo Nacional 
de Agricultura de 
Portugal, convocados 
polo SLG e co apoio da 
CPE (Coordenadora 
Labrega Europea) os 
labregos galegas teñen 
unha importante cita en 
Cúria (Portugal) para 
expresar as suas 
reivindicacións diante da 
Comisión Europea de 
Agricultura que se 
xuntará na vila lusa o 
vindeiro 26 de Maio. Os 
Ministros de Agricultura 
da CE estudan a 
reforma da Política 
Agrária Comunitária. 

A reforma da Política Agrária 
Comun ven determinada polo 
elevado peso que está a repre
sentar no presuposto comunitá
rio (case tres cuartas partes do 
total) . Nos últimos tres anos os 
gastos para os mercados agrí
colas aumentaron nun 35%, pa
sando de 24.000 millóns de 
Ecus no 1989 a uns 33.000 mi
llóns no presente ano. Este di
ñeiro no foi , ainda asi, suficiente 
para financiar os excedentes , 
tanto para o seu almacenamen
to como para a sua exportación 
aos mercados. 

O documento a estudo pola Comisión Europea contempla a aplicación da prima de Herodes que subvenciona o sacrificio 
das reses recen nadas. DELMI ÁLVAREZ 

dicer, unha redución progresiva 
de précios e cantidades de pro
d u c i ón igual tanto nos paises 
productores de excedentes, co
mo nos subdesenvolvidos. A re
dución de précios perxudica as 
explotacións familiares frente as 
industriais que poden producir 
máis barato, através da adulte
ración dos productos cara man
ter o mesmo nível de gañáncia. 
Os perxudicados en segundo lu
gar, serán, xa que logo, os con
sumidores , que ademais non se 
beneficiarán da baixada dos 
précios dos productos alimentá
rios nas tendas. As consecuén
cias serán tamén negativas para 
o méio ambiente, por mor da in
tensificación que esixen os pré
cios baixos precisos para redu
cir custos de produción. lsto vai 
agravar o xa deteriorado meio 
natural, cun acentuamento da 
contaminación de terras (nitra
tos), aguas freáticas, e ar. Para 
compensar a baixada de précios 
establecense unha série de pri
mas. Unha delas provocou per
plexidade no sector e, alarma 
entre os ecoloxistas. E a cha
mada "prima de Herodes" pota 
cal se subvenciona con 100 
ecus o sacrifício das reses re
cén nacidas. En realidade, todo 
o sistema de primas implica o 
último recurso para salvar un 
modelo agrário abocado ao fra..: 
caso, pero supón tamén a impo
sibilidade de ql!e a CE asine os 
acordos do GATT. • 

A prima de Herodes ción de productos agrários exce
dentários na CEE, conforman o 
colectivo que se está benefician
do do gasto presupostário e do 
"império do excedente". E é este 
grupo de presión o que promove 
unha reforma da Política Agrária 
Comun que os seus intereses. A 

outra alternativa é impedir a pró'
pria reforma, como o mesmo Co
misário Europeu, o Sr. McSharry, · 
recoñecida diante da imposibili
dade de chegar a acorde antes 
do 30 de Marzo, data en que de
bía dar comenzo a aplicación da 
nova PAC. 

O Documento que está a debatir 
a Comisión Europea plantea un
ha reforma que permita seguir 
co actual modelo, ou ao menos 
salvagardar os priviléxios do9 
"poderosos" da Comunidade. E 

POR CADA PESETA QUE SE DIRIXE A PORTUGAL, HOLANDA RECEBE 18 

Desinformación 

Nun informativo da TVE , o pre
sentador, Pedro Piqueras anun
ciaba textualmente unha baixa 
nos précios para "los producto
res de leche en polvo". Esta 
anécdota pode ilustrar o desco
ñecimento que sobre a interven
ción comunitária se ten na opi
nión pública, ao dar a entender 
que os labregos son os que re
ceben as axudas aos précios. As 
axudas, en realidade, van desti
nadas a garantizar précios á in
dústria. De feito, as agro-indús
trias, os productores industriais, 
as empresas de destribución 
multinacional e máis concreta
mente as dedicadas á exporta-

Desde hai tempo as organizacións agrárias 
da Comunidade Europea defensoras da ex
plotación familiar veñen esixindo á Comisión 
de Agricultura unha reforma da PAC, co ar
gumento de que non cumple os obxectivos 
que se marcara, nen garante os aspeitos re
collidos no Tratado de Roma relativos a eli
minación de diferéncias entre zonas ricas e 
pobres de Europa e equiparación do nível 
de renda dos labregos aos dos outros sec
tores sociais. 

No último ano os labregos perderon 3 pon
tos na sua renda na CE. As desigualdades 
incrementan-se progresivamente: a renda 
dun labrego Galejgo é a cuarta parte da 
renda meia Europea; pero na Comunidade 
as axudas canalizan-se cara os paises ri
cos. Por cada peseta que se dirixe a Portu
gal, Holanda recebe 18 do FEOGA. Este 

X.C. GARRIDO 

dato pon en cuestión a competitividade das 
explotacións, modelo de certos técnicos pa
ra os que o atraso das estructuras galegas 
hai que atribuilo a causas endóxenas ao 

As desigualdades 
incrementan-se 
progresivamente.: a renda 
dun labrego galego é a 
cuarta parte da renda 
meia europea. 
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sector agrário do país. Tamén deixa en mal 
lugar aos partidários do "laissez faire" de
fensores do libre mercado encarnado pola 
Comunidade. 

Por outra parte esta-se a producir unha redis
tribución da produción que se concentra cada 
vez en menos mans e en zonas determina
das da Comunidade, mentras que outras es
tanse a desertizar economicamente e a des
povoar. No sector lácteo, no que a Galiza se 
lle están a impar unhas restricións difíceis de 
xustificar desde o ponto de vista do seu po
tencial productivo, dase a circunstáncia de 
que as tres cuartas partes dos gandeiros da 
CE producen menos de 100.000 Kgr. mentras 
que o 15% produce máis de 200.000 Kgrs., 
representando a metade da produción leiteira 
da comunidade. A cuota média no naso país 
non supera os 20 mil litros.• 
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A PROPOSTA DUN PLAN INDUSTRIAL 

Por un plan industrial para Galiza'. A proposta dos sindicatos é interclasista. Cabeceira da mobiHzación do 12 de Maio 
celebrada na Coruiía. JOSE CASTRILLO 

/ 

A ALERXIA DE MANUEL FRAGA 
/ 

AECONOMIA 
MANuEL VEIGA 

Un plan industrial para Galiza foi a consigna unitá
ria dos sindicatos neste primeiro de Maio. Como 
ven sucedendo de cote nos últimos anos.os lemas 
das organizacións específicas dos traballadores 
posuen un carácter xeral e interclasista que ven dar 
a razón quizá a un dos últimos postulados econó
micos, o de que a gran pugna dos nasos tempos 
non é entre capital e traballo, senón entre a empre
sa económica e o Estado. 

O Manifesto sindical reclama medidas de investi
mento por parte dos grandes grupos empresariais, 
un política sobre o aforro por parte das institucións 
públicas galegas, etc. 

Ese interclasismo ponse ben de manifesto ao es
coitar da voz dun dos máis saneados e poderosos 
empresários do país, Alfonso Paz Andrade, na re
cente Semana de Filosofía de Pontevedra, a esi
xéncia dun Plan da Xunta que deseñe prioridades e 
ubique os distintos ramos da produción no país. 

Non parecen voces despreciábeis, nen oportunis
tas, nen partidistas, máis ben rebordan sensatez e 
de seguro que, de ser expostas como alternativas 
por un governo autónomo, acadarian un dos pontos 
máis altos de consenso social. 

Son os próprios capitalistas 
os que din que a 
solidariedade non existe. 
Non hai que esperar logo 
que as poténcias da CE a 
teñan con Galiza. 

O ·Presidente da Xunta, Manuel Fraga, soubo aban
doar no Padornelo alguns dos estereotipos que pu
liran a sua figura de ministro do anterior réxime. 
Exerceu de emisário de Felipe González en Cuba, 
sen preocuparse pola desaprobación do ABC e o 
pasado Mércores, dia 6, avanzaba, no discurso de 

. inauguración do Clube de Opinión Faro de Vigo, un 
paso máis, reclamando unha segunda cámara par
lamentária europea dedicada ás rexións. Con reti
céncias, dúbidas e os pontapés da direción estatal 
do PP, pero na direción axeitada, Fraga amasa in
terés por non perderse algunhas das oportunidades 
desta década, enterrando, para sempre, as suas 
reservas ao título VIII da Constitución. · 

Frente a esta disposición administrativa, o presi
dente mostra unha alarmante mudez en temas eco
nómicos, máxime cando o país se está a fundir por 
aí e cando resulta evidente que antes de que Gali
za cante cunha cadeira rexional en Europa, Europa 
terá hipotecado por lustros o desenvolvimento eco-

nómico de Galiza. Reconstruir o aparello de extra
ción e comercialización do peixe, de produtos agrá
rios e moito menos criar novas sectores, non é algo 
que se consiga cun decreto .ou pala decisión dun 
Senado rexional. Son anos de história produtiva os 

- que se están vindo abaixo. 

Manuel Fraga repite, nunha entrevista tras outra, 
ante as inevitábeis interrogantes, a máxima ultrali
beral: a economía é causa da iniciativa empresa
rial. A misión do governo reduciriase a fornecer as 
infraestruturas necesárias. Pastos a ser devotos da 
economía privada, poderia lembrárselle que na Ar
xentina están a privatizar certos tramos de estradas 
(non autoestradas) de uso regular. 

No eido económico Fraga lribarne segue prendido 
á ortodóxia máis conservadora. Na própria Confe
deración de Empresários, disciplinada observante 
do catecismo popular,albíscanse intentos de sair 
da catacumba ideolóxica. 

Os líderes empresariais norteamericanos e o pró
prio governo -ambos libres de calquer veleidade 
keinesiana- estudan hoxe a necesidade do que alí 
denominan unha política industrial. Algúns prefiren 
chamala política tecnolóxíca ou para o crecimento, 
pero poucos teñen xa fe no laissez faire. A compe
téncia alemana e xaponesa, ambas dirixidas polos 
respeitivos Ministérios de lndústria, encarregados 
de elaborar as liñas centrais da economía e de ani- · 
mar e vixiar a sua posta en prática pola empresa 
privada, foi máis alecionadora, pero tamén máis 
cus-tosa, que os consellos da maioria dos econo
mistas sérios de Harvard. 

Se iso é o que teñen aprendido as grandes potén
cias, despois dunha década de ultra-liberalismo, 
moito máis precisa seria esa fórmula nunha econo
mía periférica, carente de resortes políticos e cunha 
iniciativa empresarial extremadamente miuda. Son 
os próprios capitalistas os que din que a solidarida
de non existe. Non hai que esperar logo que as po
téncias da CE a teñan con Galiza. Ou é que Fraga 
ignora que a meirande parte das multinacionais 
francesas teñen ao Estado como un dos seus Q!in
cipais accionistas? 

A Xunta négase, cega por ideoloxismo e por clien
telismo subdesenvolvido e de luz corta, a abrir cal
quer porta que supoña unha decisión en termos es
tratéxicos. Planificación de espácios, participación 
accionarial, impulso a sectores, todo o que caracte
riza á economía máis alá da libreta de ule dos em
presários analfabetos que votan a Ramilo, é terreo 
vedado para a Xunta. (Non é preciso mencionar 
pola sua insignificáncia a inauguración de várias 
casas de comidas que Manuel Fraga pretende inte
grar nunha iniciativa de "turismo rural"). 

Con Fraga de patrón, Galiza pode desaparecer no mar 
como a Atlántida, antes de que o Senado europeo das 
rexións poida ser presidido por Don Manuel.• 

aliada dos viaxeiros 

percorre as narracións de 

viaxeirós estranxeiros pola 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. 

DE PENSAMENTO CULTURA 

Galiza na ollada 
dos viaxelros 
P R Ó X 1 M.A MENTE Á V EN DA . 



. . 

Materiais e critérios aplicados pala Xunta deturpan treitos históricos, segundo o Consello da Cultura 

AS obÍ-as de recUperación e · conservación do 
. Camiño de Santiago converten a via nunha pista 

• G. LUCA DE TENA 

Unha estrada de catro 
metros de ancho, con 
pavimento, desmontes e 
tubos sal\1a-cunetas. Esta 
é a fasquia que lle queda 
ao Camiño segundo 
avanzan as obras iniciadas 
no Nada! pala Conselleria 
de Relacións lnstitucionais 
no treito coruñés da via 
francíxena. O Consello da 
Cultura Galega e outras 
voces critican a dureza e 
precipitación dunha 
actuación que xa é 
irreversíbel en moitos ... 
tramos. 

. . 

"Estou en desacorde coas obras; 
entendo que falla o ~onceito do 
que se quer facer, declara Anxel 
Sicart, profesor da Faculdade de 
História e membro da comisión de 
Património do Camiño. O camiño 
recreceuse para lle dar uniformi
dade, e isto variou a paisaxe. O 
ancho único é un conceito do 
mundo moderno. Non se sabe o 
por que desa insisténcia en esta
blecer un ancho de catre metros, 
como non sexa para que circulen 
veículos, no canto de viandantes". 

Un critério excesivo de definición física do trazado esquece que en moitos treitos a via xacobea tiña máis de un recorrido. ANXO IGLESIAS 

A Conselleria de Relacións lnsti
tucionais procuraba con estas 
obras "facer o camiño cómodo e 
transitábel para viandantes, caba
leirias e bicicletas. O seu mal es
tado actual abriga aos pelegrinos 
a utilizar a estrada co conseguin
te perigo e falla de motivación". 

A vista das obras, arquitectos e 
consultores entenden que a 
Conselleria extremou a idea de -
facer unha pista de rodadura. O 
diálogo entre meio e arquitectura 
aparece agora borrado polo que 
parece unha nova estrada. A ac
tuación impónse a elementos re
lacionad os e comunicados coa 
via como poden ser cruceiros, 
cemitérios, fontes, valados, rede 
viaria, eiras, etc. "É unha actua
ción extraordinariamente dura a 
que se está a facer -comenta 
Pedro de Llano, director da co
misión de Arquitectura do Con
sello de Cultura, que acaba de 
realizar un informe sobre as 
obras do Camiño. Pola contra, 
entendemos que deberia ser 
branda, respeitosa e de conserr
vación, non de remodelación. 
Haberia que ver se compensa o 
que se está a facer. A filosofía é 
que veña xente, movida por ra
zóns historicistas e de rememo-

ración. Que se lle vai aterecer a 
Ei!Se hipotético camiñante? Se o 
que nos interesa é o significado 
histórico do camiño, non pode
mos deformalo. Forman parte del 
valados, congostras e pasos. A 
actuación é tan dura que xa non 
se poden recuperar elementos e 
trazados da vía que ainda esta
ban hai tres meses". 

A memória 
e a reproducción 
"Certamente o mundo moderno 
fixo estradas que cercenan o Ca
m i ño ou pasan por riba del -di 
Anxel Sicart-, pero compre definir 
claramente se queremos recupe
rar a memória do que foi , respei
tando os caracteres que secular
mente o definiron ou se preferi
mos meter a memória nunha cai
xa forte para protexela. O que se 
está a reproducir con estas obras 
é case unha estrada". 

As obras da Conselleria contem
plan movementos de terras, pa
sos, pontes, muros, peitoriles, cu
netas e drenaxes. lnclúen o ame
lloramento de rasantes, os cám
bios de firmes, os recheos e a 
excavación de superfícies que os 
autores do proxecto definen co
mo "non axeitadas para platafor
mas". Con esta filosofía están a 
levantarse pistas inmemoriais de 

terra batida con folla de carballo 
para sustituila por pedraplén ou 
chapacuña. Ao mesmo tempo es
tán a recuperar calzadas roma
nas, segundo critérios de imita
ción ou reproducción dos méto
dos de pavimentación do século 
X, algo que recusan expresa
mente todas as normas de con
servación do património histórico. 

Mal por ben 

"Seguramemte esta actuación 
vai propiciar que se entre nun 
debate sobre a actuación no res
to do Camiño -indica de Llano. 
De Leboreiro a Santiago houbo 
actuacións nefastas, pero fixeron 
saltar mecanismos de auto-de
fensa do próprio Camiño e susci
tarán un debate". Amais dos des
montes, a xen·eralización do an
cho e os tratamentos fóra de lu
gar, as repoboacións forestais 
non parecen satisfacer a nin
·guén. Na área de Melide, unha 
eira abundante en casiterita, 
cunha vexetación selectiva, 
adaptada ao paso do tempo por 
asentarse sobre terras non doa
das, foi repoboada con plátanos. 
Doutra parte son recentes as ta
las de carballos e a presión dos 
cultivos de eucalipto en áreas de 
umbría e á beira do Camiño. 

"A nível persoal coido que a con-

A CULTURA DA PALA 
"" 

CONTRA MIL ANOS DE CAMINO 
G.L.T. 

O director do informe do Consello da Cultura Galega 
sobre a recuperación do Camiño, coida que unha 
boa solución seria contratar os servícios dun cantei
ro local en cada treito para dun tempo a outro 
reforzar unha pontella, deitar unhas pedras sobre un 
rego, repoñer un valado ou franquear un paso. Oes
te xeito non se perderia a integración do camiño na 
paisaxe nen se violentarían os materiais e as técni
cas que lle foron dando forma durante mil anos. 

Pero esta fórmula branda estaria nas antípodas da 

cultura da pala. No primeiro porque esa caste de 
obra seria barata e sobre un prazo delongado. On
de encaixar con esa fórmla tradicional, coa mesma 
que mativo o camiño no tempo das grandes pere
grinacións, o ria dun orzamento extraordinário? As 
actuacións duras son caras, moven contratas, son 
unha acción que produce mil reaccións. Unha con
gostra non dá votos; unha pala pode aterrar o que 
fixo o paso de millóns de peregrinos, pero abre o 
paso a novas clientes políticos cando reparte acce
sos ainda que sexan de tubo de uralita. • 

selleria de Cultura tiña por pri
meira vez en moitos anos unha 
política clara a respeito do Cami
ño -sinala Pedro de Llano. Dous 
arquitectos sobresaintes como 
César Portela e Manolo Gallego 
teñen moi avanzado un traballo 
de delimitación con pequenos 
planos especiais que, adapten a 

. rehabilitacion da via. E unha con
tradición aberta entre dous secto
res da Administración que dunha 
parte encarguen un estudo cabal 
para conservar un ben natural e 

doutra fagan pistas a marchas 
forzadas para que veñan os turis
tas. Por serte non atoparon al
gunhas partes do trazado, o que 
permitirá conservalas". 

"Os traballos que estamos a facer 
-explica César Portela- teñen por 
finalidade definir espacialmente o 
camiño e trazar unhas metas de 
protección histórica paisaxística 
asi como de revitalización con pe
quenas actuacións puntuais que 
reforcen o trazado". + 

Camiño de Santa María de Melide. As obras da Consellería da Presidéncia arrasaron 
sebes coma a da fotografía para establecer a pista unificada de catro metros de ancho. 
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CONFUTO GALIZA-ESTADO 

ANXO IGLESIAS 

Pésie ao fallo do Tribunal Constitucional a pral da posición galega 

Os armadores 
seguen a ameazar 
á Consellaria de Pesca 
•A.E 

O Tribunal Constitucional 
recoñeceu o direito da 
Xunta a obrigar á flota 
pesqueira do arrastre a 
que descanse todos os 
fins de semana. Esta 
senténcia na vez de 
calmar os ánimos dunha 
parte dos armadores leva 
a que estes ameazen á 
Consellaria de Pesca con 
trasladar a sua base a 
portos fóra de Galiza ou a 
realizar accións de 
presión, nun conflito que 
mostra a cativez de miras 
dalguns empresários asi 
como dos socialistas 
galegas, que alentaron 
estas desputas. 

O Conselleiro de Pesca López 
Veiga tiña escrita xa a sua carta 
de dimisión para apresentarlla a 
Fraga lribarne se o fallo do Tri
bunal Constitucional no conten
cioso que enfrontaba á Xunta ca 
governo central lle dera a razón 
ao Estado. Pero non fixo falta, xa 
que a última instancia do orde
namento xurídico español deu a 
coñecer o 4 de Maio o fallo favo
rábel ás teses mantidas por Ló
pez Veiga. Asi, o Tribunal Consti
tucional afirma que lle corres 
ponde á Xunta a titularidade 
exercida por médio do artigo 84 
do Decreto 262 de Xullo de 
1991 , no que se estabelece a 
obrigatoriedade de cese de acti
vidades pesqueiras do~ barcos 
de arraste que esteñan incluidos 
no censo galega de buques ou 
que teñan a base nalgun porto 
da nasa comunidade e que fae
nen nas augas do naso litoral. 

O TC senténcia que o decreto en 
- cuestión hai que calificalo como 

"matéria de ordenación pesquei
ra", e non na "pesca marítima", 
como pretendía o Estado e que a 
Xunta o único que realiza é a 
"mera localización do descanso 
obrigatório", pois a competéncia 
do Estado redúcese, segundo a 
senténcia, "a determinar a exten
sión do descanso obligatório, pe
ro non a mera loclaización deste 
descanso, que é precisamente o 
que realiza o artigo 84 da Xunta". 
Tamén afirma a senténcia que 
non entra dentro da normativa 1la
bora l, competén:Ciia es atal 

SaUsfació1n 

Esta senténcia foi acoll ida con 
plena satisfacción, ademais de 
pala Consellaria de Pesca, polas 
confrarias, que felicitaron ao 
Conselleiro, e polos sindicatos. 

A satisfación da Xunta non lle 
impediu botarlle un cabo aes ar
madores rebeldes a quen prome
teu "comprensión ante o incum
primento da legalidade", quer di
cer que, con outras palabras, 
mostraba a sua disposición a 
perdoar as multas impostas du
rante estas semanas de enfron
tamento. 

Enfrontamento 

Fronte a atidude dialogante da 
Consellaria de Pesca aos arma
dores faltoulles tempo para reu
nirse en Madrid na mañanciña 
do dia seguinte ces seus colegas 
da cornixa cántabra para estudar 
a senténcia e ollar medidas de 
presión. 

Despois de recoñecer que, agora 
terán que cumplir a senténcia, xa 
que non lles queda outro remé
dio, instan a Consellaria de Pes
ca a que "busque unha solución 
de futuro a esta flota, e esta so-
1 ución pasa polo que non está no 
decreto nen na senténcia", en 
palabras do armador coruñés 
Freire Vázquez. Os armadores 

pretenden agora, en troques do 
"acatamento" (obligado) que 
Pesca estabeleza un tipo de axu
das "compensatórias". 

Este era, precisamente, segundo 
· fontes do sector, o verdadeiro 

cabalo de batalla dunha parte 
dos armadores, que aproveitaron 
un conflito competenctal para 
arrimar a brasa a sua sardiña, ou 
lanzar a rede no caladoiro das 
arcas públicas galegas. Nesta 
atitude, que non contou co apoio 
dos principais portas arrastreiros, 
o de Ribeira e Muros, estiveron 
aguilloados polos socialistas ga
legas, con predicamento nalgun 
sector do empresariado pesquei
ro. Nesta faceta instigadora des
tacouse o membro da Executiva 
do PSOE na Galiza e Secretário 
Xeral de Pesca, Xosé Loira. 

Para conseguir estas axudas po
los presuntos perxuícios do ama
rre dominical, que afectarán, se
gundo Senén Touza, Presidente 
da Asociación de Armadores de 
Marín, cunha perda do 25 por 
cento a 126 dos 176 arrastreiros, 
os armadores ameazan con me
didas como o traslado da sua ba
se a outros portas do Cantábrico 
ou co amarre da flota. 

Moitas das declaración realiza
das por armadores como Xesús 
Etchevers, vicepresidente da 
asociación coruñesa Arpesco, 
dan unha idea do autoódio que 
sinten moitos destes empresá
rios e do pouco que lles importa 
Galiza, á que citan cando lles in
teresa coa boca grande. Por 
exemplo poñen en cuestión que 
a Xunta poda ter un helicóptero 
para vixiáncia pesqueira. 

Desde a Consellaria de Pesca 
cuestíonanse non só as cifras de 
perdas que manexan os armado
res, senón tamén o traslado da 
base a outros partos, para o que 
necesitarían a correspondente 
autorización. • 

Comunistas e gaullistas 
contra o acord0s de Maastricht 
Os franceses non poden aceitar os acordes de Maastricht sen un 
referendo. Nunha carta aberta· dirixida a Jacques Chirac desde 
as páxinas de Le Figaro, de 28 de Abril, o que tora primeiro 
ministro con De Gaulle, Michel Debré, esixe ao presidente do 
seu partido (o PRP) "impedir a revisión constitucional contrária á 
lei e a ratificación dun tratato inaceitábel". O histórico da dereita 
republicana retírese aos acordes de Maastricht como a un "golpe 
baixo que a legalidade democrática non permite dar por bó". 

Debré, que asina a carta de par doutro histórico do gaullismo, 
Jean Foyer, di que "o proxecto de revisión constitucional que o 
presidente da República quer levar á Asamblea evoca o que fara 
adoptado o 1 O de Xullo de 1940 (retírese aos plenos poderes 
acordados, pala Asamblea da República ao governo pro-nazi de 
Petain) xa que propón a desconstitucionalización de todas as 
regras escritas na nasa Constitución. Maastricht require unha 
derogación constitucional para que poda ser realidade a unión 
económica e monetária". Pero este cámbio non é posíbel, 
segundo os autores da carta, porque vai contra a legalidade 
democrática. "O Parlamento representa ao pavo francés, pero a 
soberanía non lle pertence, porque só reside no povo". 

Debré é da opinión de que o tratado de Maastricht atenta contra 
a independéncia adquirida desde hai mil anos "que fai da Franza 
o estado soberano máis vello de Europa. Máis ca un Estado 
federal, o tratado de Maastricht instauraría un super-Estado 
descentralizado". 

Ao xulgar Maastricht ante-constitucional, Debré coincide co 
xornal L'Humanité que ve no tratado "a perda de toda 
independéncia da Franza na defensa do seu território. Cando a 
Guerra do Golfo -escrebe Michel Muller en L'Humanité do 29 de 
Abril- os ministros do exterior da Unión Europea Occidental 
puxéranse dacordo para coordenar as forzas armadas. Pero se 
ratificamos o acorde de Maastricht, os exército europeus 
quedarán baixo as ardes dun comando integrado dependente da 
OTAN e dos norteamericanos". 

Cavaco e Braga Macedo distinguen a 
dous inspectores da PIDE 
Francisco Sousa Tavares escrebe no xornal Público, de 3 de 
Maio, contra a concesión de senllas condecoracións militares a 
dous inspectores da policía política de Salazar (PIDE-DGS) , "por 
servigos distintos a extingao de bandas terroristas'. "O Supremo 
Tribunal Militar que negou a Salgueiro Maia urna pensao por 
servigos distitntos, concedeu-a a dais herois dos que jugularam a 
nacao durante décadas sem fim. "Que Cavaco Silva e Braga de 
Macedo nao tenham vergonha de assinar um diploma que 
considera os servigos prestados a pátria por dais inspectores da 
PIDE-DGS, e resolvam atribuirlhe umha pensao que, atendendo 
aos retro-activos representa urna pequena fortuna, é tristemente 
revelador de urna mentalidade deformada e dum apego 
escandaloso a urna escala de valores que Portugal rejeitou". 

Homes de negócios do paleolítico 
superior 
Con este título, Alexander Soboleski, vice-director xeral da 
empresa mixta Utilex, descrebe no número 490 da revista Unión 
Soviética os novas homes de negócios de Moscova. "O 
acaparador é un home de negócios especializado no comércio 
( ... ) Ao pechar un trato denominará a sua empresa o produtor e a 
mercadoria a produción. Pero se procuramos informes hemos 
descobrer que a tal produción ainda non saiu dunha fábrica allea 
ou non pasou a alfándega.Vai dunha operación a outra e gasta 
todo o seu capital en Toyotas de segunda man e videos. 

( ... ) Outra clase de negociante é o viaxeiro que adoita aparecer e 
multiplicarse nas seccións de relacións económicas exteriores de 
grandes empresas. O viaxeiro é selectivo nos seus contactos: 
pasivo nas relacións cosque producen; activo cando atopa un 
empresário extranxeiro, ainda que sexa un curioso de pouca 
monta. O viaxeiro activa as negociacións botando man de toda 
clase de agasallos e libacións. Considera que foron un éxito 
cando recebe invitación de continualas alá. E a apoteose chega 
cando o avión despega do do aeroporto Shemeretievo-2 . A 
oportunidade e utilidade do contrato pasa naturalmente a 
segundo plano". 

Soboleski canta un ccmto: "Atópanse dous comerciantes 
soviéticos. Non com·prarias un tren de madeira?, pergunta o 
primeiro. Compraría, retrúcalle o outro. Un millón?, volve a 
perguntar. Un millón, convén o interlocutor. E vanse lago: un a 
procurar o tren e outro o millón".+ 
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. Hai quince anos que comezaron a sua ronda as Nais de Maio arxentinas 

Matilde Artés, Sacha 
1 Por machismo pensaron que eramos débiles e chC1máronnos locas' 
• XAN CARBALLA 

Matilde Artés Company 
é a aboa de Carla, unha 
das trece pequenas 
recuperadas palas 
"Aboas da Praza de 
Maio" arxentinas, de 
man dos que foran 
torturadores dos seus 
pais que as adoptaran 
ilegalmente. Matilde 
Artés visitou Galiza 
convidada por Amnistía 
Internacional xusto 
cando se cumpren 
quince anos desque un 
grupo de mulleres 
comezaran a dar voltas 
arredor da bonaerense 
Praza de Maio, 
converténdosenunha 
permanente denúncia da 
ditadura e da inxustícia 
no seu país. 
Teñen unha forza interior que im
presiona . Empuxadas por un 
sentido de xustícia que as fixo 
imparábeis desde aquel 29 de 
Abril de 1977, as Nais e as Abo- . 
as da Praza de Maio son o em
blema máis digno dun país arra
sado por unha ditadura que ele
vou a doctrina de Estado o ho
rror da tortura, o secuestro e a 
desaparición. Hebe de Bonafini , 
a galega Carmen Comes ou "Sa
cha", o nome co que todos coñe
cen a Matilde Artés, son moito 
máis ca un símbolo. Nestas páxi
nas teñen explicado os porqués 
da sua loita. Hebe de Bonafini al
cu ñou unha frase que resume 
parte dese compromiso de por 
vida "paríronnos os nosos fillos", 
Sacha razona que é unha loita 
quizais irrepetlbel "hai metodolo
xias que son coxtmturais e qui
zais noutro momento non pode
rian usarse. Nós, coa arma dun 
pano branco na cabeza, servi
mos de exemplo á humanidade. 

O caso de Carla Artés foi coñeci
do e convertiuse nunha proba vi- . 
va dos horrores de que foron ca
paces as católicas Xuntas Milita
res de Videla, Massera, Galtieri e 
compañia. Filla de Graciela Rutila 
Artés e Enrique Joaquin Lucas, 
ambos vítimas da represión, Car
la foi adoptada polo torturador 
EdtJardo Alfredo Ruffo, cambián
dolle o nome á rapaza polo de 
Gina Armanda. "Carla tiña nacio
nalidade peruana, pero as poli
cias do Cono Sul intercambiaban 
os presos contra toda lexislación 
e direito. Levárona de onde sua 
nai aos 9 meses, e sendo bebita 
utilizábana para tort4rar á nai, 
pegándolle para que berreara no 
cuarto do lado do que estaban 
torturando á miña filla Graciela. 
Cando comezamos a nosa bús
queda ·Carla chegou a verme na 
televisión facendo a denúncia e 
ensinado unha foto sua, sen sa
ber quen eu era, e Ruffo e a sua 
muller proibíronlles a ela e a seu 
irmán (tillo tamén dun desapare
cido que ainda segue nesa casa) 

Se taran homes a reclamar, na
quela altura, · ali mesmo os pren
den ou lles meten unha tunda. 
Por machismo pensaron que nós 
eramos débiles, e chamáronnos 
locas, e iso permitiu que nos 
afianzáramos. Era tarde cando 
se decataron da nosa capacida
de de organización, da nosa for
za e de que, por unha banda ca
nalizáabamos a frustración e o 
descontento da xente no interior 
nas nosas marchas de todos ós 
xoves ás 3 da tarde, con chúvia, 
trio ou calor que di a canción que 
nos adicou Carlos Cano, e que 
internacionalmente denunciába
mos o horror que extendian por 
toda a Arxentina". 

A epopeia das Aboas 

A diferéncia das Nais as Aboas 
de Praza de Maio seguen a pista 
dos seus netos e netas que sa
ben con certeza que foron arrin
cados de brazos d9S seus pais. e 
entregados a famílias, móitás 
veces, dos próprios torturadores 

dos pais lexítimos. Vímolo na cas como a antropoloxia forense porque é xente de boa fé que 
película de Luis Puenzo A histó- ou médios fotográficos sofistica- descoñecian a orixe dos sseus ti-
ria oficial, "cada neno noso foi dos que permiten saber verda- llos. Eles mesmos se acercaron 
un fio conductor. Nós podíamos des agachadas mesmo nunha ás Aboas e oferecéronse para 
averiguar en mans de quen es- exumación de cadavres. Son que lles fixeran os análises de 
taban e recuperar a eses mini- instrumentos para que os povos sangue. Non se lles molestou de 
ñas e miniñas para as suas fa- saiban como recuperar a sua nengun xeito, e eles mesmos di-
mílias. Moitas veces na Praza memória colectiva e para que xéronlles a verdade aos cativos 
alguén nos deixaba un papel na non esquenzan o seu pasado". que hoxe teñen abós adoptivos e 
man cun dado ou unha sospeita, biolóxicos e forman unha família 
tales viciños con estas caracte- A loita das Aboas tamén é unha enorme. Neutros casos foron res-
rísticas, outras eran cartas anó- carreira contra o· tempo e contra tituidos, como Carla [ver recadro] 
nimas por baixo da porta do no- o aparato guvernativo e xudicial e neutros ainda non podemos fa-
so local, e enton nós empezába- arxentino, "cada vez van menos cer nada porque están en mans 
mas a facer averiguacións". O Aboas á ronda dos xoves, por- de famílias moi ben situadas nas 
intenso traballo das Aboas deu que xa várias morreron pola ida- altas esferas das Forzas Arma-
lugar a achádegos científicos de de e pola dureza das situacións. das. O medo a descubrir quen 
grande importáncia, "perfiláron- que desgastan moi profunda- está detrás de cada desaparición 
se as técnicas de de histocom- mente. Matilde Herrera é un fai que todos os governos arxen-
patibilidade, que permiten com- exemplo: era unha xornalista que_ tinos se inibiran e non colaboren 
probar con total certidume a tiña tres fillos, duas noras e un- na búsqueda, encubrindo final-
identidade entre avós e netos. xenro desaparecidos e que esta- mente un delito. Como me dixo 
Actualmente hai un banco de ba na procura de tres netos, mo- un deputado boliviano, os apara-
dados de sangue de todas as rreu sen topar a nengun. As Abo- tos que serviron á represión es~ 
Aboas, que estará aberto até o as que quedamos ternos que se- tán intactos e ninguén foi .quen 
ano 2050, de maneira que os guir traballando. Hoxe ternos lo- de demostralos. lJn coñecido xe-

- n~nos, xa adultos, poidan facer.-< calizados. a 51 .nenas e nenas, . neral ameazounie a min mesma 
as· verificacións necesárias. ·ra- "das ·cales frece segúerr vívindo · dicíndome que o brazo da triple A 
mén se avanzou neutras técni- coas suas famílias de adopción, era _moi longo".• 

ANXO IGLESIAS 

'Carla, sOri a toa Clbe>a. 
Hai dez ános que te estou buscal1do' 

nenos adoptado.s cando se fan 
maiores. Carla perguntoume moi 
.pronto, E meu papá ·e miña ma
má, querfanme?. Sempre soubo 
que e1a nunca foi abandonada". 

ver a televisión e identificábanme 
cunha bruxa e co demo. 

"A ideoloxia fascista deste xente 
presionaba continuamente sobre 
os nenos. Proibíanlle, por exem
po, escoitar a Mercedes Sosa por
que dician que· era comunista e a 
encarnación do mal. O demo es
taba continuamente na sua boca 
para explicar o que estaba ben ou 
non. Carla gardou unha cinta o dia 
que se fixo a operación policial 
para resgatala. Anos despois ela, 
de própria vontade porque nunca 
a presionei, díxome se quería es
coitala. Eran cousas infantís, que 
sen coñecer o caso non deixaban 
de ser cousa de miniños. Nunha 
pasaxe aparece a voz de Ruffo di
cindo como te chamas?, para que 
repetidas veces dixera chámome 

Gina Armanda Ruffo, despois fací
anlle cantar himnos militares. Car
la tiña entón catre ou cinco aanos 
e machacábana para intentar la
varlle o cerebro". 

e 
"Carla, son a tua aboa" 

O momento do encentro de Sa
cha e a sua neta no despacho do 
xuiz resume todo o drama e a 
emoción que impulsa ás Aboas e 
as Nais de Praza de Maio. Cando 
despois da operación policial na 
que deteñen a Ruffo e recuperan 
a Carla, levan á nena ao despa
cho do xuiz onde me ia por fin 
coñecer, o xuiz dille "Carlita -por 
primeira vez chámana asi- esta é 
a tua aboa". Eu acerqueime e dí
xenlle "Carlita, son a tua aboa. 
Van facer dez anos que te estou 

buscando". Houbo un instinto 
mútuo de abrazarnos e ela me
teu a sua cabeciña no meu colo, 
descansando por fin. Cando nos 
desprendemos da aperta eu tirei 
do peto unhas fotografías e lle 
ensinei un bebé bocexando. Mí
rame e dígolle si, es ti con cinco 
dias e comezo a reconstruirne o 
seu pasado até os catorce me
ses que é a última fotografia que 
tiña. Despois amósolle unha foto 
dunha moza coa barriga grande 
e dígollle Sabés quen está acá 
dentro?. Carla miroume e díxome 
Eu?. A experiéncia fíxonos con
cluir que non podemos subesti
mar a capacidade dos nenas pa
ra comprender e aceitar a reali
dade. Os nosos netos non teñen 
o sentimento de ter sido abando
nados, que é o gran drama dos 

A pelea de Sacha coa xustícia ar
xentina fíxolle dicir basta hai vários 
anos, "dixen, até aqui chegamos, 
era un proceso xudicial de nunca 
acabar. Estaba todo demostrado, 

· Carla nen sequer era arxentina de 
nacionalidad~, asi que non tiña na
da que responder ali. Entregáran
me a sua custódia, pero seguian 
abertos os procesos que non sei 
nen cantos tomos teñen xa. Grá
cias a vários periodistas e á cober
tura que entre outras persoas nos 
deu Don Fernando Morán -pano 
asi co Don diante-, conseguimos 
sair via Uruguai, un 9 de Xullo, dia 
nacional de Arxentina". Detrás 
quedaba unha história dramática 
e Matilde Artés e a sua neta Carla, 
refacian a sua vida en Madrid "até 
odia que Carlita recupere con or
gullo o seu nome completo Carla 
Rutila Lucas".• 
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OPERACIÓN SANTINO . 

A ope.ración antidroga deixou a moitos sospeitosos na impl)nidade 

Uns fuxidos-e outros facéndose ver 
• X.M. SANTIAGO 

O martes, 28 de Abril, os 
habitantes de Ribei ra, 
despertaron coa noticia da 
detención de 1 O, veciños 
da vila, alguns 
significados. A operación 
desatada polo xuíz 
Bueren, foi a primeira 
directamente acometida 
contra das redes do 
narcotráfico actuantes en 
Ribeira. 

Como a néboa diante das raiolas 
do sol, asi, parecia que se leva
taba, por fin, o velo de certas im
punidades, nesta malfadada ci
dade. Ao correr o dia, faciano 
parellamente as notícias, asi ao 
pouco, sabiase que, Ignacio Ca
llón Domínguez, .coñecido arma
dor e directivo bancario, era un 
dos caidos, tamén Ventura Ló
pez Negreira (O Cochero), anda
ba polo meio. 

Os rumores engordaban e, dá
banse por, detidos e/ou fuxidos, 
altos persoeiros a vila. Na hora 
dos viñas o comentario xeral era: 
"Canta xente está a visitar a Ex
po en Sevilla". Sin embargo, ta
mén, recoñecidos veciños -re
lacionados, presuntamente-, co 
contrabando, fixeron notorio acto 
de presencia, alonxando sospei
tas dunha posíbel detención. Po
la tarde un ar de decepcións, 
empeza a recorrer os rueiros, a 
grande operación desinelábase, 
cada hora que pasaba, máis pa
recía unha operación de marke
ting, regularmente realizada. 

O dia 27, Luns, ás 5 da tarde 
chegaban a Ribeira e metíanse 
nos sotos do Concello os dous 

SíNODO NO 1994 

Ventura L. Negreira, detido de Ribeira, foi increpado polas mulleres de Érguete 

coches encargados de levar ós domicilio, con supostas inten-
detidos a Compostela. O herme- cións de fuxida. 
tismo parecía asegurado, mais 
ás 7 da tarde, a axéncia de noti
cias EFE daba a noticia e reven
taba a história. Xornalistas de 
medios de comunicación da co
marca, recebian asimesmo da
dos sobre da inminéncia da ope
ración, da hora prevista, ás 5 da 
madrugada, e recomendacións 
de gardar silencio. 

O chivatazo partiu de non se sa
be onde, as especulacións son li
bres, o certo é que, nas primei
ras horas falouse de vários fuxi
dos, un moi importante. Precisa
mente cando, ás 5,45 os polícias 
ian deter a Santiago Garabal 
Eraga. Este abandonaba o seu 

Horas antes era apreixado nas 
costas de Venezuela, pola Mari
na Estadounidense, o barco Da
kleigh con 18 tripulantes a bordo, 
dos cales 7 eran, outravolta, de 
Ribeira. As dúas operacións fo
ron rapidamente incardinadas, e 
o seu balanza foi máis ou menos 
maquillado; na realidade a carga 
-presunta- de 900 Kgs. de co
caína está perdida no mar, e os 
documentos, presuntos, queima
dos nos fogares. 

Dos detidos o armador Ignacio 
Callón, atravesaba moi graves 
momentos económicos, según al
gúns, e con embargos a corto pra-

zo, según outros; era proprietario, 
até hai pouco doutro arrastreiro, o 
Takotas 11, que estivo esmorecen
do varios meses no peirao do por
to de Ribeira, esperando compra
dor, e foi finalmente . vendido en 
preto de 100 millóns de ptas. 

Ventura López Negreira, con re
lacións anteriores no contraban
do de tabaco que, era a súa pro
fesión cuais pública, adicabase á 
pesca submarina e ao mergulla
mento, aficións que lle fixeron 
confraternizar, cun alto cargo 
dun partido estatal , veraneante 
asiduo en Palmeira, ao que lle 
deu clases de mergullamento. 
Estas amizades perigosas, leva
ron a cargos locais dese partido 
a lle recomendar poñer terra ou 
mar polo meio. 

Os demáis (detidos) son da órbi
ta familiar e/ou laboral , e non pa
recen ter demasiada importancia 
no organigrama da (presunta) or
ganización, mália o interese de 
querer darlle a Santiago Gara
gal, o papel de cerebro, ó que é, 
cando menso, excesivo. 

Os que antes fuxían, 
quedáronse está vez 

A tranquilidade non se rachou 
nunca en Ribeira. Coñecidos 
contrabandistas, que durane a 
operación Necora, tiveron a pru
dencia de ir visitar as terras de 
Portugal , mantivéronse, desta 
vez, impasíbeis, sen abandonar, 
nen as suas casas, nen, tampou
co, os seus negócios. Mentres, 
cóntase que os tripulantes do 
Dakleigh, ían cobrar 7 millóns de 
ptas. pola viaxe -algo que pare
ce abultado-, semella que, as 
redes de narcotráfico, estanse 
medio profesionalizando, pri
mando cada vez máis a eficácia, 

alonxandose de sectores marxi
nais cos que antes colaboraban, 
e captando a mariñeiros fóra de 
toda sospeita, sen relacións cos 
circos de distribución e consumo, 
e sen destentar as ganáncias. 

A operación contou con verda
deiras chapuzas. Asi montouse 
unha base de pinchazos telefó
nicos, dos que Ribeira era coñe
cedora desde hai meses, tanto, 
que era chiste común ao talar 
por telefóno ; unha das detidas, 
que ten unha tenda de lambeta
das, foino por falar de pasteles 
polo invento do señor Bell . Hai 
tamén anécdotas , curiosas e 
tristes. Así unha digna, e maior, 
señora, que levaba unha cruza
da particular, no seu bairro, ten
tando de pechar un bar, onde é 
común o trapicheo, enterase da 
noite para a mañá que, ten a 3 
membros da sua familia, encar
celados por narcotráfico. A aso
ciación antidroga Renacer, reac
cionou enerxicamente, tentando 
incluso , conatos de agresión , 
contra de algúns dos detidos á 
sua salida da Comisaria de 
Compostela. 

Pasando os dias, o bruido é máis 
que os froitos, ao remate, 4, 5 ou 
10 encarcerados, algún que ía 
sobresaíndo, e podía, porén, ser 
perigoso, e os verdadeiros amos 
do cotarro, sentados en primeira 
fila de palco, aplaudindo conten
tos. As investigacións circunscre
béronse -parece ser-, ao Ban
co de Fomento, cunha equipa de 
interventores pescudando -ou
tra vez parece ser- un posíbel 
lavado de cartas, mais isto é al
go ocultado e calado, como en 
todas estas causas , e volve a 
parecer ser, moito ru ido ao pri
meiro, moitos silencios polo me
dio, e moito olvido ao final. + 

AS S DO VATICANO 

Unha das precupacións do Concílio Vati
cano 11 foi a posta ao dia da "vida relixio
sa", é dicer, como regular aos monxes e 
frades, ás monxas e freiras. Todas as con
gregacións renovaron a sua lexislación, 
refixeron as constitucións. Agora o proble
ma destes grupos aparece por outra ver
tente, hainos tan "rebeldes" e tan "libera
dos" que a máquina curial do Vaticano im
paciéntase, as campás tocan a rebato. 

Para tomar medidas universais, Xoán Pau
lo 11 determinou dedicar o próximo sínodo 
episcopal, no 1994, aos relixiosos/as. 

Constituen estes unha forza decisiva na 
lgrexa católica. Segundo o último Anuário 
Pontifício, a situación numérica dos reli
xiosos/as da lgrexa católica no mundo é a 
que se reflexa no cadro. 

Mentres o número de católicos pasou de 
783.660 .000 de 1980 a 890.907.000 en 
1988, os relixiosos/as diminuiron. Ben é 
verdade que aumentan os candidatos. 

A merma numérica de monxes e frades 
non é uniforme; hai igrexas de grave caida 
e hainas de aumento. En xeral son os paí
ses de alto desenvolvemento económico 
onde a baixa resulta forte, mentres suben 
esas mesmas comunidades no 3º Mundo. 

FRANCISCO CARBALLO 

Asi en Bélxica só o 15 % dos relixiosos te
ñen menos de 50 anos. En Holanda, en 
Alemaña, en Fráncia, a diminución das 
grandes congregacións relixiosas é paten
te e a média de idade dos seus membros 
actuais superan o 60 anos. 

Pero non é ese movemento numérico o 
que mais preocupa no Vaticano. Aos vinte 
anos do Concílio Vaticano 11, voltou o estilo 
legalista a facer presenza na lgrexa; sucé
dense leis e normas que moitos "frades" 
logran evadir porque a xurisprudéncia da 
sua orde conseguiu, ao longo dos séculas, 
estratéxias de "priviléxio". Os principais te
ólogos da liberación son frades francisca
nos (L Boff}, ou xesuitas( J. Sobrino). Nu
merosas relixiosas traballan en comunida
des de base ou dirixen movementos so
ciais. Incluso ·poden participar en activida
des sindicais e de partidos porque a maior 
parte dos frades e monxas non teñen en
comendada actividade pastoral directa, e 
as normas para a abstención deses come
tidos sempre estiveron condicionadas ao 

Son os países de alto 
desenvolvemento 
económico onde a 
baixa de monxes e 
frades resulta forte. 

feito de algun cargo pastoral. 

Hai unha intervención constante da Cúria 
Vaticana sobre tales "liberados" e "rebel
des". Por norma debe seguer tal interven
ción o camiño dos prefectos xerais desas 
congregacións. Estes superiores vense en 
dificuldade: ou se atén á Cúria, ou se atén 
ás própias constitucións mais abertas a 
todo profetismo. O control vaticano é difícil 
de evadir, pero na práctica as medidas au
toritárias vense desluidas e seguen na loi
ta diária moitos e moitas "rebeldes". 

A Cúria vaticana ten agora ao cardeal es
pañol, Eduardo Martínez Somalo, como 
presidente da organización que dirixe a 
"vida relixiosa". Un cardeal próximo ao 
Opus Dei, da confianza de Xoán Paulo 11 
e de forte incidéncia na Cúria romana. 
Desde o seu anterior posto curial xa in
tervira no apoio aos intregristas do Car
melo. Agora, á beira do Secretário de Es
tado e do Papa, pode intentar meter en 
disciplina á numerosa grei de monxes e 
frades . 

Asi que as campás curiais tocan a reba
to. Todo vai seguer baixo métodos "sedo
sos", polos camiños do tira e afloxa. Un 
episódio que se pode converter en para
digma, foi a- regulación das carmelitas. 
Estas monxas de Sta. Teresa de Xesus 
non acababan de consensuar a sua lei 
máxima; a intervención directa do Papa 
outorgou doble lexitimidade, unha ás inte
gristas e outra ás "conciliares". Duas 
constitucións, logo. Agora -como en tan
tas épocas da história da lgrexa- o oficial 
quer encarrilar ao profético, a cúria á vi
da, a xerarquia ao pavo. Un capítulo a es
cudriñar durante dous anos de prepara
ción do Sínodo episcopal para monxes e 
frades. Dous anos de aliada á dialéctica 
interna da lgrexa: institución fronte á vida; 
orde fronte á liberdade. • 
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PELEGRIN ESTA EN SEVILLA 
Pelegrín tróuxose a Sevilla o mais representativo do 
recuncho máis fermoso de España: A súa Industria, o seu 
Deseño, a súa Arte, Gastronomía, Pesca, Turismo ... , e 
sobre todo o seu XACOBEO '93, o Ano Santo en que 
millóns de peregrinos visitarán Galicia. 

Galicia preparo xa o seu .XACOBEO '93. 
Vén a descubrilo. 
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A ESQUERDA ANTE A CRISE 

Alfredo F. Vicente, 
a esquerda dos Colorados no Uruguai 
1 As multinacionais queren comprar Latinoamérica' 
• LORELEI CALVO 

Alfredo F. Vicente é 
catedrático na Facultade de 
Dereito en Montevideo. 
Participou na vida política 
desde xove e foi · 
represaliado pala Ditadura; 
apoia unha corrente de 
esquerdas no Partido 
Colorado e está 
considerado un dos 
i ntelectuais comprometidos 
a pral dos empobrecidos do 
3º Mundo. No Uruguai a lei 
de "privatización" das 
empresas públicas está no 
centro do debate político e a 
oposicion procurama 
convocatória dun referendo 
ameazando o ministro de 
finanzas con medidas 
drásticas as clases máis 
desfavorecidas, o Doutor 
Fernández pensa que na 
oposición a ese proxecto 
pode comezar o cámbio 
político. 

Cal é a situación no Uruguai da · 
empresa pública? 

Uruguai ten fama de gran desen
rolo da empresa pública; a realida
de non é esa, pero si a opinión. 
Non ternos tantas empresas públi
cas. Nós non falamos de empre
sas públicas; esa é unha termino
loxia do vocabulário neoliberal, 
que intenta introducir este moder
nismo. Nós sempre talamos de 
entes autónomos do Estado, de 
servícios públicos, que nunca esti
veron dirixidos por unha mentali
dade empresarial no sentido de 
xerar lucro, senón que, ao contrá
rio, tiñan unha finalidade social e 
unha finalidade de resgate da so
berania nun momento en que a 
produción e os servícios estaban 
en man de empresas británicas. 

Como se operou esa constitu
ción de entes públicos e cando? 

Está relacionado cun home, un 
gran governante de Uruguai, José 
Batlle e Ordóñez, presidente da 
República en dous períodos. Eses 
períodos marcaron os primeiros 
30 anos deste século. Batlle bus
caba cos entes autónomos, por un 
lado, limitar o poder e dependén
cia do lmpério Británico, polo ou
tro difundir os servicios públicos 
nunha povoación que se estaba 
formando de maneira cosmopolita 
mediante unha inmigración de 
grandes masas, formadas por 
emigrantes que viñan coa sua fa
m ília a integrarse no país. Non 
eran grupos de especuladores co
xunturais, senón unha emigración 
que xa na primeira xeración se in
tegraba ao ser nacional, tomaba 
mate, ía ao fútbol e se identificaba 
cos costumes deste país. Batlle 
buscaba igualmente unha forma 
de que os beneficios se quedaran 
no Uruguai e formaran un capital 
para o traballo. Era unha forma de 

apropriarse da "plusvalía" que an-
tes se transfería ao exterior. · 

Esta proposta procede dun 
Presidente, qué aceitació11 · tivo 
no Parlamento e na sociedade? 

Batlle criou o primeiro partido de 
masas no Uruguai, con conven
cións, asambleas, manifestacións 
públicas; rodeouse de dirixent~s 
moi xovens e de técnicos case to
dos universitários; no seu partido 
militaban universitários, a clase 
média urbana e o proletariado que 
empezaba a organizarse grácias 
a dirixentes recén chegados. 
Aquel presidente gustaba de que 
entrasen eses axitadores (xeral
m ente anárquistas). Nun caso 
concreto, no que vários axitadores 
expulsados de Buenos Aires e aos 
que as autoridades de Montevideo 
negaron a entrada, Batlle, inteira
do, mandou un telegrama ao bar
co para que voltasen de Rio · a 
Montevideo e deulles autorización 
para entrar. E iso porque, dicia, 
esta sociedade necesita que al
guén a axite, precisa axitadores. 

Cal é o estatuto xurídico deses 
entes descentralizados? 

'Cos entes públicos 
autónomos limitar o 
poder do império 
británico e difundir 
os servicios públicos 
nunha povoación 
formada por 
emigrantes' .' 

Son entes de tipo autónomo, ou 
sexa.unha descentralización admi
nistrativa de servídos. Tlveron un 
defecto posteriormente. Na época 
de Batlle habia moito coidado na 
eleición dos dirixentes de tales en
tes. Integraban a dirección os ex
presidentes da República. Logo 

·do batllismo, o sistema decaeu . 
Un dos puntos de oxidación foi a 
corrupción dos dirixentes recluta
do~ .por clientelas, de dirixentes 
compensados polo seu fracaso no 
Parlamento etc. Asi apareceu un
ha burocrácia paralizante neses 
entes. Estes dirixentes pasaron a 
funéionários e asi gozan da esta
bilidade do funcionário público. 
Sabido é que os cargos públicos 
no Uruguai son peor pagados que 
os privados, pero, en compensa
ción, gozan de estabilidade. A sua 
exclusión precisa da vénia do Se
nado, salvo no caso de comisión 
de delitos. 

Contribuen estes funcionários a 
aumentar a clase pasiva pola 
sua pronta xubilación e fácil ex
cedéncia? 

A clase pasiva ten moita importán
c,ia porque entre a emigración e a 

'Batlle gustaba de 
que entrasen 
axitadores 
porque dicia, 
esta sociedade 
necesita que alguén 
a axite, precisa 
axitadores '. 

r-------------------------------------------------------------------------------, 
1 A lei eleitoral 
manipúlase a favor da oligarquia' 
Como é a convivéncia da Fren
te Amplia, quen governa Mon
tevideo é o Governo conserva
dor do Uruguai?. 

Non é un caso único. Hai outros 
en Arxentina, no Paraguai etc. 
Trae conflitos e tamén trae enri
quecemento. E non só co Gover
no do Estado, igualmente con ou
tros concellos póximos como o de 
Canelones. Os cidadáns advirten 
tanto a distinta operatividade co
mo os matices humanos que se 
desenvolven en cada centro de 
poder. De feíto a coabitación se
gue e incluso se exerce dentro do 
Frente Amplio onde está o partido . 
socialista, o comunista, os tupa
m aros etc. Dase un estímulo 
constante. Realízase nun marco 
dialéctico, sen excesivos confli:.. 
tos, nunha convivéncia valiosa. 

O Uruguai foi un modelo d.e bi- pero hai que avanzar. 
partidismo. lso pasou definitiva-
mente á história. Hai partidos tra- Como impide ou facilita o siste
dicionais, a Frente Amplia e cer- ma eleitoral uruguaio o aceso 
tas fórmulas ainda sen experi- ao poder de novas alternativas? 
mentar. Os tradicionais estánse 
cerrado a toda iniciativa criadora 
e só repiten as fórmulas neolibe- A lei eleitoral uruguaia obstaculiza 
rais e liberais. Na Frente Amplia ao máximo o acceso das maiorias 
suxiu un lider carismático, o se- populares. A pena é que nen a 
nadar Batalla, que creou o Novo Frente Amplia xogue en firme a fa
Espacio con sectores democris- vor dunha reforma constitucional 
tiáns para marcar distáncia co · nese aspecto. Curiosamente aqui 
comunismo e cos tupamaros. O onde a integración do tupamaros 
que me parece é que hai que foi tal que hoxe son legais; teñen a 
criar todo un imaxinario común, sua rádio, editora, revistas; fóronlle 
vocabulario, que reuna desde os devoltos bens; non hai rechazo so
democristiáns, á guerrilla de tipo cial á sua história; sen embargo a 
maoista e todo o que hai no me- lei eleitoral ten suficientes medios 
dio coas su as contradicións, pe- para que o poder sega na oligarquia 
ro que fagan viábel unha alterna- tradicional. Digamos máis, unica
tiva de esquerda latinoamerica- mente no Uruguai non hai corrup
na. A agresividade da direita limi- ción xudicial apenas, mentres que é 
ta en cada nación a existencia imensa en toda Latinoamérica. lso 

Pero o multipartidismo actual é da esquerda. Ternos bases para debería facilitar o exercício da de-
contraproducente ou benficioso? a globalización desta esquerda, mocrácia política. Pero nen asi. + 1 

L-------------------------------------------------------------------------------j 

falta de soporte da Seguridade 
Social dan lugar a unha propor
ción de pasivos a cargo do Estado 
moi elevada. Estes "pasivos" mo
b i l i záro n se e consegueron que 
constitucionalmente as suas pa
gas aumenten en igual proporción 
ás dos activos da función pública. 
O Parlamento aprobou case por 
unanimidade esta lei porque reco
lle unha urxéncia social ainda que 
evidéncie a fraxilidade económica 
da Facenda. 

O Governo 
e o referendum 

Voltando aos entes autónomos, 
aparte da oxidación dos dirixen
tes públicos, qué evolución se 
deu tanto na productividade co
mo na eficácia dos servicios? 
Por qué se queren privatizar? 

A privatización é unha decisión do 
FMI. A opinión da sociedade evi
dénciase na rua. Lévase a cabo 
unha recollida de firmas contra a 
lei privatizadora a cargo dunha 
Comisión moi ampla dos sectores 
cidadáns. Se trunfa a derogación 
mediante un long·o proceso de vo
tacións directas e do Parlamento 
as privatizacións en curso e que 
xa estiveran consumadas , terían 
que ser sometidas aos tribunais 
que decidirían a sua lexitimidade 
ou ilexitimidade. O Governo está a 
actuar como se non existira nen
gu nha petición de "referendum", 
ben que o cronograma de privati
zación do Governo da marxe ao 
cronograma do "referendum". 

Os meios de comunicación gu
vernamentai s alegan un alto 
costo do referendum como ar
gumento contra a recollida de 
firmas? 

Todo movementro do corpo eleito
ral ten costos. Pero é o diñeiro 
mellar invertido, igual que a inver
sión en atencións á saude, aos 
xubilados ... Por qué non comen
tan eses médios os gastos sun
tuários, as corruptelas? Retratar a 
banca da oligarquía costou millóns 
e millóns, sen comparación máis 
que calquera referendum. Este 
Governo non dubidou abordar tal 
operación e os medios non se es
candalizaron diso. 

Hai uns anos, Uruguai parecia a 
Suiza americana; experimentara 
a primeira socialdemocrácia do 
mundo; a sociedade era alegre e 
optimista. A capacidade econó-. 
mica parecia infinita. Qué pasou? 

Uruguai tivo unha história bastan
te distinta da xeral de Latinoaméri
ca mentres criou a sua riqueza, co 
seu estilo. Ata se dicía que o Uru
guai vivía de costas a Latinoamé
rica, que era unha sociedade eu
ropeizada. Agora cada vez nos 
parecemos máis a Latinoamérica, 
cada vez somos máis 3º Mundo. 
Non ternos populación "india", e 
non porque fose exterminada po
los españois,. foi exterminada po
los crioulos uruguaios. Acaba de 
publicarse a novela "Bernabé, 
Bernabé", escrita por un discípulo 
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meu, avogado, na que se revive a 
traxédia dos indíxenas traiciona
dos polo emisário dos crioulos. 
Hai toda unha literatura para libe
rarmos desa mala conciéncia, dun 
feíto no princípio da lndependén
cia que Uruguai quer superar, por 
exemplo, coa constante evocación 
dos charrúas, coa protección dos 
grupos de mestizaxe etc. En su
ma, que agora perdimos a criativi
dade e quedamos atrapados pela 
dependéncia. 

Nesta coxuntura económica e 
dado o mal funcionamento dos 
entes públicos Que cabe facer? 
Privatizalos todos, alguns? 

Deixemos que o povo uruguaio se 
pronúncie. O plan da Comisión de 
referendum non só está contra a 
privatización; apresenta unha alter
nativa. A privatización que propón 
o Governo non reforma nada, ven
de o estado: perdemos soberania 
e divisas. Esta alternativa vaise 
apresentar no Parlamento se o re
f eren d u m se gaña. Alguns dos 
seus pontos son xa coñecidos. An
te todo eliminar a "politización" na 
designación dos dirixentes; flexibi
lizar -por exemplo que poida facer 
convénios con empresas privadas-

as empresas públicas para a com
petencia internacional. 

Privatización continental 

Esta política de privatizacións é 
comun aos países latinoameri
canos, e mesmo a outros como 
Canadá. A qué obedece este fe
nómeno?, 

Primeiro estes paises foron ra
p i nados; lego fo ron "deteriora
das" polo intercámbio. Ao termi
nar a hexemonia de Inglaterra e 
cando xa non interesan ao 1 º 
Mundo as matérias primas, iní
ciase o colonialismo financieiro. 
Vostede non pode mercar?, din
nos. Eu préstolle. Endebédase? 
Refinánciolle o crédito. Chega un 
momento no que non podemos 
pagar nen os intereses. E entón? 
Que nos queda? Véndame a pro
piedade da terra, do taller etc, di
nos. As multinacionais queren 
mercar as empresas de toda La
tinoamérica. Ademáis póñense á 
venda á vez todas as empresas. 
Hai un saldo xeral. Ante isto em
pezan as reaccións en Venezue
la, Perú. No Uruguai, a tradición 
democrática segue o camiño do 
referendo. 

GALIZA E MUNDO 

Ten este tenóneno algo que ver 
co Mercosur? 

O Mercosur é un microplán para 
as Américas, plan de Bush. A inte
gración de Brasil e Arxentina e dos 
dous menores, Paraguai e Uru
guai. Inglaterra dividia para gover
nar. USA quer integrar toda Amé
rica de Polo a Polo, ata eliminar to
das as barreiras arancelárias para 
que dominen as multinacionais de 
USA. Precisa de Latinoamérica 
para manterse mesmamente no 
Pacífico fronte ao Xapón. Canta co 
cabalo de Troia de Inglaterra, en 
Europa para intervir na CE. 

Como se aceita tan facilmente 
este proxecto do Mercasur? 

'A privatización é· 
unha decisión do 
FMI. A opinión da 
sociedade 
evidénciase na rua'. 

ANOSA TERRA 
Nº 521 -7 DE MAIO DE 1992 15 
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1 A óptica uruguaia 
·no V Centenário 
é a dos inmigrantes' 

Xa que estamos no V Centená
rio, qué aterece España para 
estas novas relacións interna
cioanais e concretamente para 
Latinoamérica? 

Europa podia xogar un papel in
teresante en Latinomérica; podía 
colaborar na recuperación da 
empresas privadas e públicas . 
España tamén, por suposto. 
Nós, a sociedade latinoamérica
na, acordamos coa réplica dun 
ministro arxentino á proposta de 
Monroe, "América para os ameri
canos", dicimos "América para o 
mundo". Ternos unha aspiración 
de integrarnos co mundo, con 
Europa e concretamente con Es
paña e con ltál_ia, os dous países 
que deron a maior parte da base · 
biolóxica aes nosos pavos . O 
dos 500 anos xa é outro tema. 
Por exemp lo, se lbéria quer 
comprar Pluna (compañia aérea 

1 do Uruguai) nós estamos en 
contra; nós aceitamos que Iberia 
colabore con Pluna e se o mer
cado e rendíbel ; se non , que 
Pluna podia concertar con outras 
empresas de calquera país. Ami
gos si, pero cada cousa polo seu 
valor. En concreto, para as em
presas de navegación o que pre
ferimos seria u_n cartel de empre
sas latinoaméricanas. 

Como están as programacións 
do V Centenario aquí? 

No Uruguai non hai nada nen 
para celebración , nen para anti
celebración. Tal vez porque acá 
non ternos populación indíxena a 
oposición non é clamorosa. Pero 
tampouco nos oferece nada tal 
acontecemento. A nasa óptica é 
a dos inmigrantes. Vemos que 
os que a festexan alá, son os 
que nos oprimian e nos expulsa
ron para que viñéramos acá. 

Sen embargo constátase unha 
oposición como a que lidera E. 
Galeano, que estuda como Es
paña toi un lmpério asoballa-

A integración é necesária e ten 
tradición. Bolívar, Artigas etc. 
sempre pensaron nunha unidade 
de Latinoamérica. A proposta ac
tual é ben vista polos povos. On
de está o problema? Hai un libro 
de Gunder Frank, A Lumperbur
guesía, que explica cómo as na
sas burguesías son un lumpen 
de asalariados a prol das ameri
canas e das europeas. Compri
ria, primeiro, unha intraintegra
ción e lego a integración. Porque 
tal como empeza o Mercosur, vai 
ser unha integración das lum
pemburguesías. Uruguai é o 
máis intraintegrado. Na realida
de, Uruguai non é máis que un 
resto da integración artiguista 
fracasado. Este queria unha fe
deración das províncias do anti
go virreinato da Prata en iguais 
condicións. Contra este proxecto 
venceu o do poder dominante 
desde Buenos Aires. Asi apare
ceron tres países rebeldes: Boli
via, Paraguai e Uruguai. 

Para que hoxe se retome desde a 
economía algo de aquel proxecto, 
compre asumir o princípio de reali
dade do mercado. Cada país ten 
que facer un proceso de reconver
sión coa criación simultánea de 

dore exterminador. 

Porque Galeano non fala desde 
Uruguai, faino desde Latinoamé-

. rica en xeral. O seu enfoque é 
globalizante. Aquí ten adesión 
porque é unha óptica moi com
partíbel. As povoacións indíxe
nas sofriron enormemente; al
gunhas estaban xa en situación 
de asoballamento. Tamén hai 
outro discurso que ven de per
soas que se consideran asépti
cas, que falan dos wiquing9s co
mo non exterminadores. E ver
dade; estes non exterminaron, 
pero tampoco fixeron nada; vi
ñeron, pescaron e largaron. O 
risco en todo isto está en utilizar 
a boa fe dos latinoamericanos 
para sacar proveito a prol dos 
anglosaxóns. 

España quer aproveitar ésta 
oportunidade na sua reforma 
do estado, na sua entrada na 
CE, na consecución de benetí
cios económicos mediante al
gunha axuda aos países lati
noamericanos. 

Mais ben parece como que Es
paña está preocupada polos 
seus problemas en Europa ~ Se 
Fel ipe González ven por Améri
ca, vemos como unha preocupa
ción persoal del, non advertimos 
un interese colectivo nos diri
xentes españois. Tal vez se de
berian ir criando vínculos desde 
as universidades, sindicatos etc. 
As i empezou a CE. Se hai unha 
vontade real de España. de rela
cionarse con pavos latinoameri
canos, debería crear eses víncu
los, comuna is, universitários , 
empresariais, familiares .. . Gali
cia seria a nación por onde em
pezar. Despois virian as oficiais; 
antes non, porque máis ben des
farían os proxectos. Mentres as 
relacións económicas sexan tan 
mínimas, mentres os empresa
rios e os dirixentes sociais estén 
tan ausentes, pouco pode signfi
car calquera conmemoración.+ 

subvencións aes grupos de abri
gado recámbio ocupativo e reedu
cación profisional. 

Na orde xurídica séguese a pen
sar en federacións; ainda que se 
comece con federacións rexio
nais, o marco é latinoamericano 
con inclusión de Brasil. Outra cau
sa son os paises francófonos e 
anglófonos. Agora hai tres gran
des rexións: o Mercosur, os paí
ses andinos e o Caribe. A propos
ta nosa, da sociedade civil, é un
ha gran federación latinoamerica
na. Hai outras propostas como a 
panamericana; esta é a que apoia 
Bush: "América para os america
nos"; e dicir para nós (os nortea
mericanos). 

r 

Aparece unha nova proposta, ig
noro como se ve en Europa, que 
propón unha federación latinoa
mericana e unhas relacións prefe
rentes con USA. Non ternos por 
qué rechazar a amistade con 
USA. Sí hai que rechazar a de
pendéncia de USA. Tampouco te
rnos tantos amigos no mundo; Eu
ropa está moi ocupada de si mis
ma e asi cutres países. Estamos 
na busca de máis relacións con 
China e con África.• 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Dez dos doce 
poñentes do Tribunal 
Constitucional que tiñan 
que decidir a 
competéncia do 
descanso dos 
arrastreiros resolveron a 
pral do Governo 
autonómico. Antes xa 
decidiran polo princípio 
da autonomía política 
nun litíxio semellante 
sobre as augas' de 
Catalunya. Os dous 
maxistrados que _ 
votaron en contra son 
os galegas Rodríguez 
Bereixo e Diez Aimil, 
que consideraron unha 
invasión de 
competéncias a 
organización desde 
Galiza dos tempos de 
pesca dos barcos 
galegas. Os amigos de 
Rodríguez Bereixo, 
residente hai anos en 
Madrid, lémbrano como 
a un activo nacionalista. 
Agora está no PSOE. 

"É certo, 
pergu ntan en La 
Voz de Galícía ao 
debuxante MiguelAnxo 
Prado, que en 
Norteamérica lle 
devolveron orixi nais 
argumentando que a pel 
das persoaxes era 
demasiado escura?" 
"Ogallá tora só iso, 
resposta Prado. O 
mercado americano é 
aburridísimo, o 
ambiente menos 

-axeitado á criación. A 
pinga que encheu o 
vaso foi unha nota que 
me dirixiron indicando 
que apeldas 
persoaxes que eu 
pintara eran demasiado 
chicanas e o leitor 
norteamericano médio 
non as aceitaría como 
protagonistas das suas 
histórias". Isa mália que 
no Pavillón dos Estados 
Unidos da Expo se 
exiba a Carta de 
Dereítos. 

AFOGUEIRA 
DAS VANIDADES 

GONZALO 

CIÁUDIO LóPEZ GARRIDO 

Gadafi nega-se a entregar os suspeitosos do atentado da PanAm a 
imparcial justi\:a americana. Sabe que a situa\:om dos 30 milhons 
de pobres de USA é pior que a provocada por qualquer embargo. 
Fidel, quando viu um negro entre qs encerrados na embaixada de 
Perú que queriam ir-se a EE.UU., ordeou: Esse, de primeiro! 

As imagens de incendios, saques e linchamentos que oferece a 
CNN impresionam menos que a naturalidade dos amotinados, o 
seu 'sorr\so de prazer, a sua _aparente amoralidade. Dous tipos des
cansarri, ~entados no sofá recém roubado, antes de reemprender 
caminho. Nom ocultan o rosto e respondem indolentes aos cáma
ras de TV, ávidos de um por qué: Que se fodam! A tomar polo cú! 

O leibtnizniano Bush pensa, como o advogado laboralista da 
Moncloa, que este é o melhor dos mundos possíveis e que o Ca
racazo de Los Angeles só amostra a brutalidade da delinquencia. 
É certo que, nem o veredito por esperado, nema malheira poli
cial por habitual, podem explicar o acontecido. Carrasclás, o Ro
sa Conde de Antena-3, propom a co•titui\:om de um Estado para 
a popula\:om preta. A. solu\:om é intelixente. Evitaria a lembran~a 
de Varsóvia sobos nazis e permitiría utilizar os B-52 contra o Es
tado-gheto com a bendi~om do Conselho de Seguridade da ONU. 

''Prefiero morí duna navajá en er metro de Nueva Yó que de 
aburrímento en Mozcú" -confessava F.G.M. Os seus cleptócra
tas empenham-se em aproximar-nos "a lo paize de nuetro en
tonno". Moderniza\:om, competitividade, concerta~om, revon
versom, ajuste, relan~amento, coexom, convergencia. Todos os 
caminhos conduzem a Los Angeles. Morren matando, sem 
perder o sorriso, tal vez nom seja o pior dos finais da História. • 

Avilés 
Tiña que ser. 

Estamos a viver nun país mitó
mano como calquer, afectados 
por unha necrofília cultural sen 
precedentes. 

Era sabido que após o pasamen
to de Antón Avilés de Taraman
cos erguerian-se mil e mais vo
zes para falar da sua amabilida
de, da sua valentía, do seu cora
zón enorme. E non son eu, que 
como moitos tiven a delícia de 
disfrutar da sua amizade, quen 
vaia negar o ameno descorrer 
das tardes á sua beira, nen tam
pouco quen cale a miña voz en 
oferenda. 

Quera, porén, cuestionar, en pri
meiro lugar, a proposta da AELG 
para que lle sexa concedido a tí
tulo póstumo o prémio Xunta de 

Galicia de Criación Cultural. Pa
rece evidente que o traballo leva
do a cabo por Avilés á fronte da 
Concellalia de 
Cultura de Noia 
é case prome
teico, mais ain
da se ternos en 
canta o cativo e 
mesmo nulo 
presuposto que 
para cultura 
"deixan" os Can
cel los e o ben 
consideradas 
que están so
cialmente as ac
tividades cultu
rais -note-se a 
irania-, o seu 

No adro 
comentava-se 
con raiva 
"hoxe están-lle 
a dar a ración 
que non 
chupou en 
toda a vida". 

traballo de criazón e a rexéncia 
de esa fermosa ,tasca na que 
moitos bebemos. E claro que Avi
lés merece prémios. Mereceu
nos a sua obra absolutamente 
fundamental e deixada da man 

j . . • 

1,~- . 

• • 

das tendéncias, dos editores e 
dos críticos que agora se apresu
ran a reivindicar a sua voz. Que a 
Xunta garde os seus prémios. 
Que os invirta nos seus 
amiguiños e católico-postulantes. 
Cando Galiza sexa independen
te, autodeterminada entón o pri
meiro dos prémios para Avilés. 
Con todo o prémio mais grande é 
o recoñecimento que tivo en vida 
dos seus con-viciños e amigos. 

E asi entrar na segunda das 
cuestións, que non é senón, un 
engadido á primeira a propósito 
do enterro -vaia eu que non 
quería ser necrófilo .. - e do se
cuestro a que foi sometido o seu 
corpo por parte dos cregos; no 
adro comentava-se non sen rai
va "hoxe estan-lle a dar a ración 
que non chupou en toda a vida". 
Tamén lamentar que non se res
peitara o seu desexo de ir de Ta
ramancos até a igrexa de Boa 

...... 
, . ' ..... , ~ . 

·. 

polo camiño que abeira a ria. 

Rematar aplaudindo os outros 
pontos da entrevista que Miguel 
Anxo Fernán-Vello e Uxio Novo
neyra mantiveron co Sr. Barata, 
nomeadamente: dotazón a 
AELG da infraestructura precisa 
para desenrolar normalmente a 
sua actividade, e redaczón dun 
proxecto de lei para prever e 
sandar casos de miséria entre 
escritores de mais de sesentae
cinco anos -ou é que non é un 
traballo como calquer-. + 

FRANCISCO Souro 
(MURO 

O Servizo Militar 
e os emigrantes 
Ós abaixo asinantes, emigrantes 
na Suíza, protestamos enerxica
mente polo grave atentado ós di-

CONVOCATORIA DE XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS 

eonvócase Xunta Xeral Ordinária de accionistas da Compañía mercantil "Promocións Culturais Galegas, Socieda
de Anónima" o Venres 22 de Maio de 1992, ás 16,30, en primeira convocatória: en segunda e definitiva, o Sábado día 

23 de Maio, ás 16,30 no local da Asociación Cultural de Vigo, rua López de Neira, número 22, 1º B, de acordo coa seguÚ1te 

ORDEDODIA 

Primeiro. - Aprobación. do Balance, da Memória e da Conta de Perdas e Ganáncias. 

Segundo. - Renovación dun tércio dos Adninistradores. 

7erceiro. - Ampliación de Capital. 

euarto. - Modificación de Estatutos. 

2uinto. - Vários. Rogos e perguntas. 

Vigo, 28 de Marzo de 1992 
Asinado: Francisco Carballo Carballo 
Presidente do Consello de Administración 
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reitos adquiridos polos nasos xó
venes en materia de Servizo Mili
tar. Entendemos que os poderes 
públicos esqueceron ós emigran
tes, perxudicando os seus intere
ses, ó suprimila exención do Ser
vicio Militar para as prórrogas de 
cuarta clase, facendo deste xeito 
obrigatorio ó Servicio Militar. 

Este feito, na situación de Emigra
ción, pode provocar danos irrepa
rables na formación é na vida pro
fesional dos nasos xóvenes. 

Esiximos das autoridades com
petentes contemple-se favora
blemente a peculiar situación da 
residencia no estranxeiro para 
que as normas é mai-los regula
mentos que desenrolen a lei pa-
1 ien a grande inxusticia que se 
pretende cometer.• 

SEGUEN VARIAS FIRMAS 

ZURICH-SUIZA 

O Valedor 
do Povo ve 
o que quer 
Ante as declaracións aparecidas 
na prensa e feitas polo Valedor do 
Povo, os veciños da Fonsagrada 
queremos manifestar o seguinte: 

Consideramos que a figura do 
Valedor do Povo debe ser im
parcial e representar un cauce 
para resolver os problemas dos 
galegas que asi o requiran, si 
nós no seu día recurrimos a él , 
foi co fin de desbloquear unha 
situación que pensabamos ia 
ser grave como asi resultou, por 
desgracia para nós. 

Cando obtivemos a primeira res
posta de quen pensabamos tiña 
que ser o Valedor de todos, xa 
nos demos conta da falta de 
vontade que amasaba por solu
cionar os nasos problemas. Asi é 
que tomamos boa nota, e pensa
mos que como figura ou soporte 
xurídico é importante, ainda que 
na realidade sexa inoperante. 

Se o noso encerro, xuridicamen
te era "ilegal"; si era "legal" a 
olios da Xunta de Galicia, e do 
seu governo no concello da Fon
sag rada , desmantelamos sen 
ningún tipo de obxeción, nen da
to real algún, máis que o do "ca
pricho" politico, intentando ado
samos a unha comarca fictícia, 
sen relación algunha coa realida
de da nosa bisbarra, suprimindo
nos a Axéncia de Extensión 

Agrária, algo fundamental para a 
nosa economia, isolándonos sen 
comunicacións (a estrada é un 
exemplo claro), rexeitando cal
queira investimento no noso con
cello, sabendo como se atopan 
as nosas parroquias: sen pistas, 
sen auga, deficientes de luz, etc. 

Pensamos os veciños da Fonsa
grada, que é fácil ampararse na 
ilegalida das accións dun povo, e 
máis fácil pre-
tender silencialo, 
que niso, teñen 
moita experién- Se 0 noso 
cia os Gover-
nantes da Xun- encerro, 
ta: Manipulando, xuridicamente 
e manexando a 
Televisión de 
Galicia, que a 
pagamos todos, 
como se fose un 
médio propa
gandistico do 
Governo-Fraga. 

Tamén supoñe
mos que era ile
gal, que nos re
cibira o señor 
Fraga en Santia
go, cando des-
pois de incle-

era "ilegal", si 
era "legal" 
adosamos a 
unha comarca 
fictícia, 
suprimindonos 
a Axéncia 
de Extensión 
Agrária. 

méncias e dificultades, nos mani
festamos ali máis de 3000 Fonsa
gradinos, por iso o presidente da 
Xunta (ocup&do, supoñemos, en 
planificar unha viaxe máis, para 
amañar tora, o que aqui non fai) 
non tivo a delicadeza "legal" de re-

A ALDEA 

~~~~~~~~~~~~~~~~ "Que talé o 
CORINA· mersalese?". 

NANINA SANTOS 

Talvez un dia houoo feministas estadounidenses a celebrar a en
trada na Académia da primeira muller policia. E talvez foi un 
trunfo o ver cair atrancos que imp·edian o acceso a oficios até 
daquela reservados ao sexo masculino e foi talvez un trunfo 
aprender ben o oficio. Igual que os compañeiros. 

Asi, centos de policias na cidade de Os Anxeles poden gabarse, 
hoxe, de compartir a dita de ser homes e mulleres a mallar, acosar, 
prender, arrestar, multar .. . a mulleres e homes. Negros, hispanos, 
brancas, homosexuais ou chicanos. Prostitutas, protestóns, suspei
tosos ou suspeitosas de atentar ou alterar a orde. Aquela Orde. 

Poden, tamén, en compango celebrar a senténcia que absolveu 
aos carro policías que mallaron, literalmente, a Rodney King (e 
que se viu no vídeo). 

Corina Smith de 27 anos, sorrindo e puño en alto <licia no Cuartel 
Xeneral: "Estou entusiasmada, absolutamente entusiasmada (. .. ) 
Estou orgullosa de ser unha oficial da policia de Os Anxeles". 

A igualdade dos sexos segue sendo precisa e necesária. Al.ame
nos podemos deprender que non somos millares (nen piores). E, 
talvez pague non celebrar máis nada que o que é celebrábel. + 

cibir a un Povo que pedia unha 
"ilegalidade" tan grande, como era: 
que se fixera xustiza. 

Tamén, todos sabemos que é le
gal que o Conselleiro de lndústria, 
Sr. Juan Fernández non pagara a 

llERAID TumUNE 

F acenda, cando o resto dos gale
g os temolo que facer puntual
mente; Na "legalidade" tamén se 
ampara a Xunta para gastar, par
to de 3000 millóns nun palacete 
suntuoso, e ser a segunda comu
nidade autonoma en presuposto, 
na Expo, ou despilfarrar 2000 mi
llóns en propaganda do "éxito" da 
sua xestión, mentras a vilas coma 
Fonsagrada, negáselle os máis 
elementais médios para poder 

·prosperar e para que os habitan
tes poidan vivir dignamente, e o 
que é mais grave esixesenos pa
gar impostos Europeos reais e a 
cámbio recibimos promesas que 
nunca se cumplen. 

Tamén legal é pasar unha corti
na de fume sobar da comarcali
zación, propoñendo unha admi
nistración única, ou facer viaxes 
pantasmagóricas cuxo único fin 
é lúdico, e presentar unha reali
dade que non existe. Ou falar do 
regreso dos emigrantes, cando 
outros moitos, irnos ter que to
mar o seu exemplo. 

Nunha palabra, "legal" é, presentar 
unha Galicia que non existe idílica, 
maravillosa, sen problemas, cando 
a realidade é ben distinta: marxi
nación, probeza, atraso, etc. 

Hoxe en dia, ninguén dubida 

A pergunta é do técnico 
en pesca e asesor 
noutros tempos da 
Consellaria, Francisco 
González. Ainda que 
asina artigas sobre 
pesca de colosal 
profundidade cun 
requintado "economista 
por Oxford", González 
non sabia nunha 
xuntanza de altos veos _ .. :¡¡.-- •• 

que o peixe demersal é 
o peixe de fondo. Agora 
métese neutras 
fonduras e escrebe 
arreitados artigas contra 
o descanso semanal dos 
arrastrei ros. 

Borrel 1 afirma 
en El País do Luns dia 4 
que "as autovias 
galegas han estar 
rematadas en 1995". 
Mágoa que unhas 
páxinas despois no 
mesmo·xornal se diga, 
tamén en títulos, que 
"Europa resucita o tren". 
Cando eles normalicen a 
fibra óptica aqui haberá 
suficiente poténcia de 
luz en todas as 
parróquias. 

En accidentes 
de estrada 
Gal iza ten o record, 
pero non fai 
o Ministério referéncia 
ao mal estado das vias. 
É moito menos 
recoñece que na Galiza 
os seguros de 
automóvil son até un 
25% máis caros debido 
á alta siniestrabilidade. 

r-----------~----------------~--, 
1 Os Irmandiños 

Textos, documentos e bíbliografia 1 de Anselmo López: Carreira 

1 1" EDICIÓN ESCOTADA. A 2" EDICIÓN A VENDA 

1 Esta obra oferece documentos e 
1 textos de leitura accesíbel para un 

1 público preocupado pola historia 
de Galicia, a quen compre dotar 

1 dos meios para a interpretación 

1 
axeitada do proceso histórico, 
que ten neste período unha 

1 inflexión fundamental. 
PVP: 950 pta. 1 N11 de páxinas: 148. 

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 ijistoria, 
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. 

Historia de Galicia 1 
de F. Carballo, F. Senén, A. Lópe:z Carreira, 

1 . Luís Obelleiro e Bieito Alonso 

2' EDICIÓN ESCOTADA. A 3ª EDICIÓN Á VENDA 1 
1 . Novas investigacións e novas 

necesidades sociais esixen un 1 
novo esforzo de interpretación 1 

na mesma liña intencional: 
obxectividade e visión do 1 

proceso histórico de Galicia I 
desde Galicia. 

PVP: 1590 pta. 
N11 de páxinas: 288. 

1 
1 
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Tainp<?,ucó·» 
lle gosta recoñecer 
aos homes un dado, sen 
embargo certo: os 
seguros de veículos 
para mulleres 
condutoras son máis 
baratos. As mulleres 
teñen até un 20% de 
rebaixa porque, segundo 
as estadísticas, incurren 

, nun menor número de 
accidentes e, no caso de 
sinistro, este adoita a 
ser menos grave. Como 
se ve, os varóns non só 
son incapaces de 
conseguir tantos 
orgasmos, senón que 
ademais conducen piar. 
A masculinidade que 
usa de símbolos resesos 
está en recesión. 

Santiago Feliú, 
xoven músico da Trova, 
mira a Los Angeles e 
pensa que o 
Comandante tivo un 
respiro neste discurso 
do 1 de Maio. "Ten que 
vir a sorte, di Feliú. 
Cuba non pode 
perderse asi". • 

••••••••••••• 

da "legalidade" que teñen as 
reclamacións dos fonsagradi
nos, e da unión que vimos 
amosando cada dia, o que fai 
que os mandatários da Xunta, 
Deputación, e Governo Munici
pal se poñan nerviosos o non 
atapar antídoto para disgregar
nos, apesares de empregar to
dalas artimañas "legais". 

Hai algúns dias o s~ñor Guiña 
ameazaba ó Governo Central co
as mesmas armas cas que em
pregamos os Fonsagradinos ca 
Xunta: poñernos en pe, en pe 
estamos, e asi seguiremos. As 
nosas reinvidicacións son de 
xustiza.+ 

AsEMBLEA DOS VICIÑOS 
(A FoNSAGRADA) 

Tres vellas 
publicacións 
nacionalistas 
Nova Galicia Edicións, nun meri
tório esforzo económico, vaille 
prestar un bo servício á cultura 
galega, lanzando ao mercado no 
vindeiro mes de xuño, unha inte
resantísima triloxia de vellas pu
blicación nacionalistas, en edi
ción facsimilar, hoxe practica
mente descoñecidas ou esqueci
das, e das que as novas xera
cións a penas terán ouvido talar. 
Trátase da revista. Terra que viu 
a luz en Buenos Aires no ano 
1923 da que foi director Ramiro 
Isla Cauto e redactor xefe Blanco 
Amor, que consta de cinco núme
ros, con colaboracións de Caste
lao, Xaime Quintanilla, V. Taibo, 
Cabanillas, Bauza Brey, Cuevi
llas, A. Vilar Ponte, Manuel Anto
nio e os portugueses Leonardo 

TOKIO 

CAl..ENDÁRIO DE MOHIIJZACIÓNS 

Coimbra, Teixeira de Pascoáes e 
Guerra Junqueiro. Está ilustrada 
por Fernández Mazas, Lamas 
Barreiro, Cebreiro e Xulio Prieto. 

A segunda obra, a máis extensa 
das tres é o periódico indepen
dentista A Fouce tamén impren-

tada na mesma cidade da ante
rior ; publicouse desde 1926 a 
1936 cun total de 88 números e 
canta con colaboracións de Ote
ro Pedrayo, Risco, Paco del Rie
go, Cabanillas , A. das Casas , 
Blanco Torres, Bencho-sey, Les
ta Meis, R. Vilar Ponte, Cabeza 

U CRE A 
ANOSATERRA 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

de León, Vítor Cas~s. E. Pita, 
Paz Andrade, Manuel Prieto, L. 
Tobío Fernández e outros. 

A derradeira publicación é Guiei
ro o combativo e valente voceiro 
das Mocedades Galeguistas que 
abrangue un total de 13 números 
e que se deixou de publicar a 
causa de rebelión fascista. Foron 
os seus principais animadores C. 
Emilio Ferreiro e Pepe Velo e 
canta con traballos de moitos afi
liados ás Mocedades, senda im
preso en Ourense. 

Nestas tres publicacións van ata
par os que queiran investigas no 
movimento nacionalista unhas 
fontes de moito valimento, pois A 
Fouce por exemplo, foi b periódico 
arredista de mais longa duración, 
xa que Patria Galega da Habana 
e Mais! de Galiza foron de saida 
moi irregular e 
de moi curta du-
ración. 

Nova Galicia, e 
como proxecto 
a médio prazo, 
tamén pensa 
sacar de xeito 
facsimilar, o bo
letin de estudos 
políticos Atento. 
Este boletin que 
comenzara a 
sua andaina no 
1934, tivo ta-
mén remate no 

Terra, Fouce e 
Guiero, triloxia 
de vellas 
publicacións 
nacionalistas 
no vindeiro 
mes de Xuño 
no mercado. 

tráxico 36. Nos seus doce núme
ros publicados contén traballos 
de suma importancia de Paco 
del Reigo, Pedret Casado, R. Vi
lar Ponte , Risco, A. de las Ca
sas, Xoán Brañas, Luis Mantei
ga, Augusto María Casas, Luis 
Seoane, entre outros. + 

Bmrro FERNANDEZ 
(ÜURENSE) 

(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas) ANOSA TERBA 
No me ................................... Apelidos ............................................................. . 

-Enderezo ......................................................................................................... . 
Teléfono ................................. Povoación .......................................................... . 

Suscrébome ao periódico A Nosa Terra por un ano/semestre ao prezo de: 
Galiza/Estado/Portugal 6.200 pta./ano ...................... .. .. 3.200 pta./semestre 
Europa ... ........... ....... .... ......... ................................. .... .......... .. ............ .. 7.800 
América e resto do mundo .... ... ... .... ... .. ....... .... ...... ................. ......... ..... 9.600 

a) Subscricións para o Estado español 

O Talón bancário adxunto 
O Reembolso (máis 130 pta.) 

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 
O Xiro Internacional a nome de A NOSA TERRA. Apartado 1371 Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

BANCO/CAIXA DE AFORROS ................................... CONTNLIBRETA ............... .... ............. . 
TITULAR CONTA OU LIBRETA .............. .................. .................................................... ~ .......... . 
Nº DA SUCURSAL ... POVOACIÓN ........................... PROVINCIA ........................................ . 
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e _con cargo á miña canta, os recibos que ao meu nome lle sexan 
apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

A encoracta de 1..óbios ~ nunha 1 ta para os IOrllSllWll6 

Lindoso: · 
a traxédia de non poder 

voltar 

A información que paga a pena ter 
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LES OFFRANDES OUBLIEES. 
NA MORTE DE OLIVIER MESSIAEN. 

A morte, o pasado día 28 de Abril, de Bacon 
e Messiaen deu ocasión ás axéncias de pren
sa para amosar a sua sorprendente capacida
de para a simplificación. Ao dia seguinte un 
dos conceitos rnáis repetidos era o terminal, 
o morto era o derradeiro dos grandes (com
positores ou escultores) e coido que nesta 
ocasión non andaban rnoi errados os redacto
res de necrolóxicas de urxéncia. Ámbolos 
dous foron criadores emblemáticos que enve
lleceron lucidamente e que tiveron a oportu
nidade de verse derrubar o mundo no que fo
ron educados. A resposta de cada un deles a 
ese derrumbamento -o alcool no caso de 
Bacon, a mística no de Messiaen- non che
ga ser diferencial, o mesmo que as opinións 
de ambos sobre a recepción pala sociedade 
da sua obra, "Falo da fe aos incrédulos, de 
páxaros aos que non gostan deles e de cores 
aos cegos" é unha frase de Messiaen moi re
petida polos necrólogos e resulta a outra cara 
da moeda do violento desprécio baconiano 
polos seus ademiradores e clientes. 

En máis dun sentido, Messiaen foi un dos de
rradeiros criadores modernos, asumindo o 
concepto de modernidade como a etapa que 
transcorre entre as revolucións francesas de 
1789 e 1968, caracterizada pala fe na capaci
dade do home para construir un mundo me
llor no que valores como a beleza ten un lu
gar privilexiado xunto da fraternidade, a 
igualdade e a liberdade. Ao longo destes 
dous séculos se desenrolaron con bastante 
éxito diversos métodos para lograr que eses 
valores perrnaneceran incontaminados polo 
uso excesivo, e a invención do xénio criador 
non foi o peor dos instrumentos do poder 
pois logrou que tanto o acto criativo como o 
disfroite da criación fosen património dun 
grupo iniciado, desenrolándose un progresi
vo distanciamento entre a Arte para almas 
sensíbeis e o Producto de consumo para a po
voación inculta (que é case toda). Inclusive o 
jazz, a máis importante aportación musical 
do século XX, empeza a ser ademitido como 
Arte cando deixa non só o prostfbulo senón 
cando deixa de ser música de baile gracias á 
obra de xénios -aínda que para iso compra 
falsificar a biografías de Armstrong ou 
Ellington e louvar as traxédias personais de 
Parker ou Coltrane-. 

En troque , o certo é que o fracaso das tenta
tiva de levar a imaxinación ao poder trouxo 
unha realidade cada vez máis pouco imaxina
da, manexada descaradamente por un poder 
tan aburrido que xa non necesita do xénio e 
descobre que a subvención é un instrumento 
de control mais efectivo que a censura. Supo
ño que é e te un dos motivos do éxito do ano 
Mozart - un home que tivo a desgrácia de 
ser un xénio nunha época na que os xénios 
estaban por inventar- e a repercusión nos 
meios de comunicación da morte de Bacon e· 
de Messiaen. Mortes que ben cedo-serán ren
tabilizadas polos marchantes e as fonográfi
cas o que permitirá, sen dúbida, que rnoitas 
das figuras da intelectualidade vixente podan 
coñecer algun aspecto da obra deses criado
res que, nas pulcras necrolóxicas de urxén
cia, tanto din ademirar. 

Algun deses necrófagos profisionais ten sina
lado que Messiaen, polo seu labor docente, 
foi unha ponte entre a tradición e a vangarda, 
afirmación queaillada e descontextualizada é 
unha bobada. Se a tradición e a vangarda 
precisan dunha ponte para se comunicar, en
tón é que ámbalas duas, están tan podres que 
non paga a pena telas en conta. éalquer per
soa que posua ese grau mínimo de informa
ción que permite unha concepción da história 
da arte:diversa do xénero -literario denomina
do "contos de fadas", coñece que as cousas 
non son como as narra a tradición académica 
alemana e que na história da arte non abun
dan os príncipes heroicos que loitan contra 
do dragón para salvar a doncela. 

XoAN M. CARREIRA 

O pasado 28 de Abril falecian o compositor francés 
Olivier Messiaen e o pintor Francis Bacon. 

O músico nacera en Aviñon en 1908, fillo dun profesor 
de literatura e a pQetisa Cécile Sauvagew. 

Estivo preso nun campo de concentración ( Gorlitz), 
onde compuxo o "Guarteto para o fin dos tempos". 
Obteu no 1971 o prémio Erasmo polos seus estudos 
sobre o canto dos paxaros e sobre a música exótica. 
No 1977 estreou a sua ópera "San Francisco de Asis" 

considerada por el mesmo un dos seus mellares traballos. 
O noso colaborador Xoan M. Carreira aborda, 

cun inicial paralelismo con Bacon, · 
a pegada que deixa na história da música 

a obra de Messiaen. 

Pluralismo e toleráncia 

Messiaen foi un grande profesor nc;m só polo 
moito que tiña que ensinar e ensinaba, senón 
pola xenerosidade inmensa que lle permitía 
respectar os pulos de cada un dos seus alum-

nos, porque tiña interese meirande no ser hu
mán que no artista. Só alguen así pode amo
sar na sua carta de servizos ter tido como 
alumnos a dous seres tan antagónicos como 
persoas e como artistas como Boulez e Xena
kis. Só alguen tan vivo pode ter como máxi-

mos disfroites estéticos a improvisación no 
órgano e o canto dos paxaros. A meirande 
lección de Messiaen é a do pluralismo e a to
leráncia nos tempos que corren que conse
guiron escorar ambos termos éticos. O risco 
de certos planteamentos post-modernos resi
de na superficialidade baixo a forma de mix
tura. O pluralismo metodolóxico non pode 
ser incompatfbel coa memória histórica nen 
coa auto-identificación, non se pode tratar da 
afirmación obscena: "todo vale" senón da 
constante pergunta sobre onde se atopan as 
cousas valiosas. Na aceitación por Messiaen 
de todo tipo de estímulos e influéncias inte
lectuais non houbo a menor superficialidade 
senón a máis profunda das reflexións e a 
máis fonda sensibilidade, por iso pudo inte
grar os fascinantes xogos poliritmicos do ga
melang, as descobertas coorísticas de De
bussy, os cantos dos paxaros e as especula
cións sintácticas dos seus alumnos. Só un ho
me da sua forza moral pode cornpor nun 
campo de concentración unha obra tan com
plexa, tan extraordinariamente refinada e tan 
fermosa como o Quatuor pour le fin des 
temps, cecais a sua obra mais asequíbel e, 
apóstoo, máis perdurábel. 

O fracaso de levar a 
imaxinación ao 
poder trouxo unha 
realidade manexada 
descaradamente que 
descobre que a · 
subvención é un 
instrumento de 
control máis efectivo 
que a censura. 

Ao longo desta breve reflexión teño falado 
máis do home que do músico e nada do xé
nio. Que conste que estou convencido da xe
nialidade de Mozart, de Messiaen e dalgun 
máis que ainda non morreu pero que está a 
envellecer non moi dignamente. Pero non é 
esa unha cuestión que me teña especialmen
te preocupado. Prefiro lembrar ao home 
bondadoso coa testa chea de música e o co
razón cheo de curiosidade que optou por un
ha mística panteísta para fuxir da triste reali
dade cotián. 

Uns dias antes da marte de Messiaen inicia
ba a sua andaina unha nova revista de musi
coloxia alternativa: Repercusions, pubricada 
pola Universidade de California en Berke
ley. Cunha orientación eminentemente post
modema, abre as suas páxinas cun artigo de 
Lawrence Kramer: The Musicology of the 
Future e anúncia entre outras perspectivas as 
feministas, desconstructivistas, "gay" e les
biáns, e posicións frontais contra as visións 
académicas, non pór sofisticadas menos in
xénuas. Terán que se publicar vários núme
ros para poer xulgar da capacidade repercu
siva de Repercusions, por máis que a aban
deire un autor da extraordinária cultura e a 
forza literária de Kramer. Xa que logo, non é 
a xenialidade de ninguén o que vai ocupar as 
pescudas dos musicólogos da próxima xera
ción. Agardo delas a monografía non haxio
gráfica sobre Messiaen que el non pudo co
ñecer en vida e que de seguro, prefiriría á 
meirande parte dos libros e artigos dispofü
beis sobre el.+ 
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• Línguas 
minorizadas na 
Europa 
comunitária 

Do 29 de Abril ao 2 de Maio 
celebrouse en Ourense, organizado 
pola AGAL, un Seminário sobre o 
uso das línguas na perspectiva da 
Europa comunitária. As 
conclusións elaboradas polos 
lingüístas e profesores chegados 
das tres nacións peninsulares foron 
feítas públicas e comezan por 
denunciar a "radical insuficiéncia 
do actual cadro constitucional do 
Estado español para alcanzar o 
obxectivo da normalización dos 
direitos lingüísticos individuais e 
colectivos das nacións que 
constituen", constantando tamén 
que a política da CE ao respeito é 
levar unha praxe de "reserva 
xeográfica" para as comunidades 
lingüísticas non estatais. "En 
consecuéncia denucajamos como 
glotofáxica a política vixente e 
afirmamos que só a aplicación 
rigorosa do princípio de 
territorialidade lingüística 
garantirá a igualdade dos utentes 
das diferentes línguas". 

Outros acordes adoptados foron 
manifestar o apoio á iniciativa de 
criar unha mancomunidade de 
concellos monolíngues de Euskal · 
Herria; instará Xunta e ao 
Govemo español para vertebrar un 
espácio mediático comun entre a 
Galiza e Portugal e esixir dos 
poderes públicos a non 
discriminación por razóns de 
língua a traballadores de Galiza e o 
País Valenciá, nomeadamente, 
"que son sancionados e mesmo 
despedidos dos seus postas de 
traballo".+ 

•Novo pulo á 
Fundación 
Castelao 

Coa notícia recente de que 
intensificaría as suas relacións coa 
Fundación Alexandre Bóveda, a 
corporación que preside Avelino 
Pausa Antelo está abrindo unha 
campaña para incorporar novas 
sócios, individuais ou como 
institución, procurando un 
incremento de actividades e unha 
meirande preséncia na vida 
cultural do país. 

Pausa Antelo interesouse polo 
estado actual dun proxecto 
municipal de erguerlle un 
monumento ao artista, escritor e 
político de Rianxo, "Santiago debe 
contar con esa estátua que 
homenaxea á figura central do 
nacionalismo galega no século 
XX''.+ 

. •Erotismo.na Festa da Palabra 
Silenciada 

A revista que dirixe Maria Xosé Queizán apresentou a sua oitava entrega en sen11os 
actos en Vigo e Compostela. Seguindo a. liña da publicación escolleuse un tema 
monográfico xustificado na apresentación: "o Erotismo e todo o relacionado co de
sexo e o pracer se.xual foi tema tabú e tradicionalmente tratado dun xeito velado. 
Porén, nos últimos tempos, non só se retirou o velo, senón que se puxo no escapa
rate da modernidade. As feministas sabemos que ese erotismo non é, xeralmente, 
satisfactório para as mulleres( ... ) Hai que ter en canta que as posturas sobre o ero
tismo son inseperábeis da toma de conciéncia das mulleres e o seu avance desde o 
início do feminismo. · 

Inclúense traballos de ensaio, poemas e narracións. Entre outras colaboradoras Car
me Blanco ("Lume xelaqo"); Teresa Barro ("Radicalismo sexual, sexualidade radi
cal e espírito feminino na mitoloxia grega"); Lourdes Méndez ("O planetoide 433: 
Eros"); Raquel 
Osbome ("O que 
me gusta a min é 
erótico; o que 
che gusta a ti é 
pornográfico"); 
Victória Sau ("O 
amor, entre a 
barbárie e a cul
tura"), Maria 
Xosé Queizán 
("Da obriga de 
amar á renúncia 
do amor"); Ana 
Palomo ("Erotis
mo: do marasmo 
á lucidez"), 
Kristina M. 
Passman, Fina 
Sanz, Carme Pa
n ero, Luz Po
zo, ... até comple
tar 45 colabora
dores. O volume 
está ilustrado por 
Carmen 
Pallarés.+ 
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• Morreu o poeta 
da Mahia 

Maximino Castiñeiras, 
coñecído como o poeta da 
Mahia, faleceu o pasado martes 
na sua casa de Ortoño cando 
cumprira os 86 anos. 
Emigrante en América, con só 
23 anos, colaborou con 
diversas publicacións de aquén 
e alén o atlántico. Entre a sua 
obra pódense citar os 
poemários Estampas gallegas, 
Del corazón al lector, Tres 
poemas Os do meu tempo.• 

• Empresas e cultura 
nos Prémios da 
Crítica 

O sábado dia 9 vanse fal1ar os 
Prémios da Critica que 
anualmente organiza o Círculo 
Ourensán-Vigués. O seu 
presidente Bieito Ledo 
anunciou que desde este ano 
inícian a sua colaboración 
diferentes empresas, algunhas 
delas pre entes no acto no que 
se deron a coñecer as 
característica desta edición 
1992 subvencionada pola 
Conselleria de Cultura. Larsa~ 
Sargadelos, Castromil, Adegas 
das Eiras e Florentino son as 
empresas que teñen amosado o 
seu apoio, informando B. Ledo 
da próxima constitución dun 
Patronato que dinamizará os xa 
tradicionais prémio concedido 
na Cea das Letras do Hotel 
Sámil, o sábado anterior a cada 
Dia das Letras Galegas.• 

···············································································································································································~ 

Marisa Real, directora do élube Faro de Vigo 

'Non vai ser unha iniciativa· restrictiva en nengun aspecto' 
• XAN CARBALLA 

A xornalista Marisa Real 
é a directora do · Clube 
Faro de Vigo, criado 
como foro de opinión 
"aberto a unha maior 
participación da que 
pode facilitar o diário". 
Inaugurado o 6 de 
Maio coa intervención· 
do presidente da Xunta, 
o programa denso de 
tres actos semanais xa 
está completado até 
ben entrado o mes de 
Xuño. 

"É unha iniciativa destinada a co
municar mellor cos cidadáns, che-

• gando ao público dunha maneira 
máis personalizada do que permi
te o xomal. Non creo que tres ac
tos semanais sexan moitos, mes
mo penso que unha cidade como 
Vigo debería ser capaz de absor
ber esa actividade, tendo en conta 
ademais que o abano de temas tra
tados van desde un debate sobre a 
situación económica, a outro so
bre o futuro do Celta como socie
dade anónima; desde a presenta
ción dun libro de Xosé Luis Ba
rreiro a unha mesa redonda de Els 
Joglars, conferéncias de Baltasar 
Garzón ou Mancho Borrajo. Na 
programación que fagamos inten
tarei que prime sobretodo a actua
lidade do que interese á cidade ou 
a Galicia". Serán tres actos serna-

nais, co horizonte de converterse 
en diário, durante os meses de 
Outubro a Xuño, descansando no 
periodo estival. 

Marisa Real fai fincapé en que o 
Clube inícia as suas actividades 
pensando no debate de ideas e no 

. lugar de encontro "sempre se di 
que esta cidade non ten un sítio 
onde a xente se vexa. As activida
des do Clube, que van ter un 
apoio moi importante desde o xor
nal, poden servir tamén de lugar 
non só de información senón de 
contacto dentro da cidade". 

Non temen que conferéncias e 
debates sexan actos con pouco 
gancho para a xente? 

Fuxo das conferéncias pesadas, e 
busco xente que realmente teña 
algo que dicer. Tento escapar da
queles que só queren sair na foto e 
lograr que ademais de asistir a un 
acto cultural o pasemos ben. 

Programan con independéncia 
ou en relación con outros co
lectivos? 

O Clube ten unha programación 
própria, pero está aberto á cola
boración de entidades profisio
nais, culturais e de todo tipo, ga
rantindo que ós actos van ter un
ha importante cobertura de apoio 
e publicidade. Non vai ser unha 
iniciativa restrictiva en nengun 
aspecto. 

A idea ten antecedentes noutros 
xornais da cadea de Prensa Ibé
rica proprietária do Faro? 

Púxose en marcha por primeira 
vez desde o xornal "La Provín
cia" de Las Palmas, co nome de 
Clube Prensa Canária. Despois 

CAMESELLE 

puxéronse en marcha clubes se
mellantes en "La Nueva España" 
de Oviedo e "Levante" de Va
lencia .. 

Como vaJora o clima de opinión 
e debate hoxe en Galiza, existin
do unha iniciativa anterior, en 
dirección parecida, como o 
"Clube AJén Nós"? 

"Alén Nós" tiña unha orientación 
nacionalista e o no o planteamento 
está aberto a todo. Non creo que se 
experimentara unha jdea como a 
que agora se inícia, sobretodo cun 
apoio e promoción que lle permite 
chegar a un público amplo, que é o 
que nós per egujmos. Quizai o 
individualismo dos galego xogue 
á contra, pero entre todos penso 
que podemos contribuir a inter
cambiar ideas e dinamizar asocie
dade, que é a función dun foro de 
debate coma este. 

É fácil financiar un Clube de 
Opinión? 

Até agora non nos pediu cartos 
ninguén. En xeral isto móvese sen 
diñeiro, aparte do custe que supón 
a promoción no próprio "Faro de 
Vigo", que será gratuito mesmo 
cando se organicen actividades 
con outra cooperación. 

O Clube supón algun cámbio de • 
liña da empresa en canto á sen
sibilidade polo galego? 

Non estou de acordo con esa apre
ciación, porque no "Faro" si hai 
unha preséncia importante do ga
lega. No Clube será igual: haberá 
actos exclusivamente en galego e 
outros en castellano, e haberá per
soas que se expresan nunha ou ou
tra língua. O critério é de apertura 

· a todas as ideas. + 
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O século XX 
jamais existiu 

A última entrega 
de Toni Negri 

Este livro<*l é urna traduc;ao, revisa
da e aumentada, do trabalho "The 
politics of subversion. A Manifesto 
for the 21th century", editado em 
Cambridge em 1989. O que "Fim 
de século" J?ropom basicamente é 
um estudo arredor da ontologia do 
obreiro social e da sua autonomia; 
neste sentido, nao deixa de ser urna 
continuac;ao da magnífica série de 
conversas que Toni Negri mantivera 
em 1979 con Roberta Tomassini e 
Paolo Pozzi, embora adequadamen
te atravessada pela reflexao actual 
que suscita a inovac;ao transgresso
ra do social -tendo como irrefutá
vel referencia os acontecímentos 
que a p~ir do outono-89 vam con
duzir á quebra dos regimes vigentes 
no Leste europeu. 

Negri parte de dois acontecimen
tos: a caída do Muro e a guerra do 
Golfo, acontecimentos ambos que 
nao duvida em qualificar de "apa
riencias" num mundo que tem 
cambiado até o ponto de conside
rá-las inessenciais. Esse cambio é 
analisado enlagando tres fios argu
mentativos: 

1 º) O histórico-sociológico: a pas
sagem do obreiro massa para obrei
ro social, o despregue dum novo 
horizonte no que intelectualidade e 
cooperac;ao devem valor de uso 
fundamental e no que a possibilida
de objectiva do comunismo insere
se na forma social da organizac;ao e 
da expressao do trabalho vivo. 

Já em "Marx au-delá de Marx" 
compreendéramos que entre tra
balho assalariado e actividade au
todeterminada nao reside mais di
ferenc;a que a existente entre valor 
de troca e valor de uso (ao fim e ao 
cabo, trabalhar a cambio dum salá
rio nao é enao trabalhar para po
der mercar á ociedade no se con
junto tanto tempo como o que lhe 
foi proporcionado na relac;ao capi
tal). O rechac;o do trabalho, portan
to, configurado como upressao 
progre siva da necessidade de 
mercar o nosso direito á vida alie
nando o nosso tempo de vida. 

Se já nos clássicos vimos que co
muni mo nao é outra coisa que li
bertar as potencialidades de satis
fac;ao geral que se desenvolvem 
até a sua radicalidade no sistema 
de produc;ao capitalista, ternos que 
boje a produc;ao desenvolve-se so
bre o circuito social, que o social é 
o Lugar de transformar;áo da acti
vidade produtiva em valor. A co
lectividade converte-se, pois, em 
sujeito, o dever mesmo é colectivo 
já que ao limite da alienac;ao do 
capital surgem nas massas necessi
dades (radicais) que incarnam esse 
dever e que pela sua natureza ten
dero a atranscender o capitalismo 
na direcc;ao comunista. Velaqui re
nascendo incessante a história do 
sujeito e o ponto de vista crítico, 
científico. 

2º) O político: esse novo sujeito 
colectivo resultante da modificac;ao 
apontada da classe obreira <leve 
passar do social ao político explici
tando a constituic;ao ontológica do 
trabalho vivo, intelectual e coope
rativo, sobre o que basea a sua sub- · 
jectividade. Outro eminente teórico 

G~~O · 

e militante da Autono
mía, Franco Piperno, si
nalava-o cristalinamente: 
na nova composic;ao de 
classe nao só existe a 
emergencia dumas novas 
necessidades ás que 
acontece um erigir-se au
tónomo do político como 
árbitro único sobre o em
prego dos frutos da coo
perac;:ao social; daí que 
seja crucial examinar as 
condic;oes do político a 
fun de construir meios de 
articulac;ao do conflito_ 
social e func;oes de repre
sen tac; ao da sociedade 
ou, em palavras de 
Negri, construir a "possi
bilidade" como categoría 
do agir e do pensar nesta 
fase de constituic;ao on
tológica que distingue a 
nossa historicidade. O 
novo sujeito, enfim, co
mo possibilidade de co
munismo, como "factibi
lidade duma democracia 
organizada como poder 
constituínte". 

Joaquim de Carvalho. 

3º) O epistemológico: nesta fase Lois García entre nós descoñeci-
actual a procura da verdade con- das: Labirinto Incendiado e Sim-
verte-se em processo constituínte, bologia Do Románico De Amaran-
em constituic;ao do ser num anto- te- ven de reeditar un pequeno 
gonismo que gera efectos tangí- ensaio sobre Teixeira de Pascoaes 
veis, produtivos. da autoría de Joaquim de Carval-
0 ponto de vista ho . Teixeira foi quizais o poe.ta 
crítico nutre ne- portugués que máis relación tivo 
cessariamente a Os sucessos coa Galiza -sen pisala endexa-
construc;ao onto- de Maio do mais--'- e máis influéncia exerceu 
lógica, o obreiro en vida sobre os nosos escritores e 
social é o resul- 68 sao O intelectuais. Coñecida é a sua rela-
tado duma práti- referente ción epistolar con Cebreiro, Vi-
ca materialista queira, Risco e outros personaxes 
do ser. que marca O do galeguismo. Coñecidos son ta-

nosso mén os seus poemas dedicados ao 
O poder consti
tuínte apreseta
se-nos como le
gitimidade dis
sociada, em con
trapo sic; a o ao 
Direito positivo, 
apoiado em ne-

inquestioná noso país e non é infrecuente ata
par a sua poesía nas páxinas de A 

vel ingresso Nosa Terra, Nós, Rexurdimento , 
no século Ronsel e outras publicacións do 

galeguismo arredor da década dos 
XXI· anos vinte. 

cessidades radi-
cais, em títulos de direito que a re
lac;ao capital nao pode reconhecer. 
Como violencia jurídica?: por su
posto; como ocaso da chantagem 
dialecticista?: também. 

Se o século XX nao foi senao urna 
simples prolongac;ao das espe
ranc;as (ou com Spinoza, das misti
ficac;oes) que figeram famoso ao 
XIX, os sucessos de Maio do 68 
sao o referente epistemológico que 
marca o nosso inquestionável in
gresso no século XXI. 

O século XX nao tem existido.• 

JÚLIO BÉJAR 

(*) Toni Negri: "Fin de Siglo". Ed. Paídós, 
1992. 

As relacións 
de Galiza 
e Portugal 

Reflexoes 
sobre Teixeira 
de Pascoaes 

As Edic;oes do Tfunega -que ten· 
publicado obras do galego Xosé 

Joaquim de Carvalho (1892-1958), 
de quen se cumpre este ano o cen
tenário do nacimento, profesor da 
Universidade de Coimbra, editor e 
vasto polígrafo, foi home dunha 
enorme curiosi-
dade intelectual. 
Alén dos estudos 
filosóficos tense 
ocupado de im-
portantes escri-
tores portugue-
ses (Teixeira, 
Antero, ... ) desde 
a reflexión críti
ca e a análise ri
gorosa e orixinal 
a un tempo. A 
sua obra diversa 
levouno a ser 
considerado o 
meirande histo
riador da cultura 

Compria 
recoller e 
publicar 
conxunta-
mente a 
correspon
déncia entre 

portuguesa <leste Teixeira e 0 
século. Amigo 
persoal de Tei- coruñés 
xeira, o profesor Cebreiro: 
Carvalho é autor 
de vários traba
llos sobre o poe
ta de Amarante, 
asi como recopi
lador do espisto-
1 ári o deste con 
Unamuno. Por certo, e falando de 
espistolários, compi:i~ recoller e 
publicar conxuntamente a corres
pondéncia entre Teixeira e o coru
ñés Cebreiro, dada a coñecer por 
separado pola profesora Vázquez 
Cuesta e por M. Tudela. 

Apresentado e posto a circular en 
Amarante nos últimos dias do ano 
91, este pequeno ensaio de case 

médio cento de páxinas 
con nota bio-bibliográfi
ca do autor, propón inte
resantes reflexións sobre 
a obra de Teixeira. O 
traballo cuxa reedición 
estamos a reseñar forma 
parte do tomo V da Obra 
Completa do profesor 
Joaquim de Carvalho, 
home que tamén tivo un
ha certa relación coa Ga
l iza. Polos anos da II 
República o profesor de 
Coimbra ditou tres con
feréncias sobre Antero 
de Quental na Universi
dade de Santiago, orga
nizadas polo Instituto .de 
Estudos Portugueses 
que funcionaba na Fa
culdade de Letras fóra 
do oficialismo docente, 
como ben nos lembrou 
recentemente nas suas 
memórias Femández del 
Riego.+ 

S. JORRES 

Indalecio 
Armesto, 
filósofo e 
republicano 

Hai todo un movemento a prol da 
reflexión filosófica na Galiza. Re
vistas como Grial, A Trabe de Ou
ro, Compostellanum ... dan cabida 
nas suas páxinas a este fenómeno 
algo novidoso entre nós. Hai várias 
asociacións de filósofos. Mais é a 
Aula Castelao de Filosofia (Ponte
vedra) quen, dunha forma intensa, 
está a afondar na devandita refle
xión, como acontece, sen dúbida, 
na Faculdade de Filosofia da Uni
versidade de Santiago. Os froitos 
están xa á vista: reedición do volu
me do "Pensamento filosófico ga
lego '', que recolle as ponéncias e 
comunicacións da Semana de 
1990, obras tales como a tese dou
toral de Ramón Regueira sobre 
Xoan V. Viqueira e lndalécio Ar
mesto de X.L. Barreiro (1). 

'-A obra de X.L. Barreiro e_stá plena 
de valores: navidades na recupera
ción dun pensador cuxa auséncia 
era total e que nada o xustifica, se
nón a dependéncia das cátedras ga
legas dos dictados centrais. Un 
marco de referéncias globalizante: 
a polémica ·sobre a Ciéncia espa
ñola, o krausismo e o positivismo 
como oposición á filosofía conven
cional que dominaba e vexetaba 
nas aulas hispánicas. Penetración 
ampla na obra poliédrica e suxesti
va de don Indalécio. 

Non faltan contravalores. O estúdio 
biográfico é somero. Pasa X.L. Ba
rreiro moi rapidamente sobre aconte
cementos personais de interese para 
os leitores; algo que pode xogar a in
terese morboso, pero que forma parte 
da vida e dos pesares do biografado: 
hai elipses sobre a sua vida amorosa, 
sobre o ambiente pontevedrés que só 
se sumária. Resúltame chocante que 
Barreiro non aluda -como história 
paralela- a Rosalia de Castro que 
garda tan subidos aspectos no pensar 
e no biográfico con don Indalécio. 
Este non emerxe suficientemente; é o 
contexto o que alenta, o que fai inte
lixfüel a obra e motiva o interese do 
seu pensamento. 

(continua na páxina seguinte} 
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conta de libros 

Polifonía de Limoges 
e Compostela 

21 

O profesor norteamericano Theodore 
Karp é o autor de The Poliphony of St. 
Martial and Santiago de Compostela, 
un traballo que propón a 
reínterpretación de dous dos meirandes 
repertórios da polifonía do século XII, 
que foron asociados coa destruida 
abadia de San Marcial de Limoges e o 
manuscrito preserva<;lo no Arquivo 
Catedralício de Santiago de 
Compostela. Pódese pedir á Oxford 
University Press Distribution Services, 
en Londres, a meio do fax 536.746.337. 

Teatro de Blanco-Amor 

·EcÍicións do Castro que segue unha 
política de reedicións, pon en 
circulación as Farsas para títeres de 
Eduardo Blanco Amor, en edición 
bilíngue, coa introdución do próprio 
autor e sen meirande aparato crítico. "A 
verdade vestida", "Un refaixo pra 
Celestina'', "An:xélica no ombral do 
ceio'', "Amor e Crimes de Juan el 
Panteras", "Romance de Micomicón e 
Adhelala" e "Falsa morte e certa morte 
de Estoraque o Indiano" son as pezas 
incluidas nas farses ilustradas cos 
debuxos de Luis Seoane. 

Portugal alén nós 

O título é o da última entrega da revista 
Grial, que inclue traballos de Maria do 
Canne Sánchez Rey ("O eco de Alén 
miñona xeración Nós"), Pilar Vázquez 
Cuesta ("O amor sen acougo de 
Oliveira Martins a España"), Núñez 
Seixas ("Portugal e o galeguismo até 
1936. Algunhas consideracións 
históricas") e noutro bloque traballos 
de Carlos Femández ("A victória de 
Eros. Unha leitura ontolóxica de Eros e 
civilización"), Arturo Leyte Coello ("O 
camiño á hermenéutica como 
filosofía") e Xavier Castro ("Porcos, 
ovellas e vacas na história da dieta 
galega"). Publícase tamén unha 
entrevista con Roger Garaudy realizada 
por Domingos García e Consuelo 
Vercher.+ 

' 
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(ven da páxina anterior) 

O capítulo III danos a vertebración 
filosófica do pensamento de Indalé
cio Annesto (1837-1890). No cen
tro está o estúdio da obra "netamen., 
te filosófica" Discusiones sobre me
tafisica, da que escrebeu Manuel de 
la Revilla: "despois de Balmes e 
Sanz del Río, nengun libro se publi
cou en España como o de Annes
to". Barreiro dedícalle 40 páxinas á 
exposición das ideas do filósofo 
pontevedrés. Para o expositor a in
tuición básica pode resumirse así: 
"Annesto está absolutamente con
vencido de que as ciéncias positivas 
son insuficientes e de que o espírito 
humano non pode deterse, senón 
que se ve na obriga de se elevar, no 
proceso aberto ao pensamento, a un 
nível superior; 
nível para o que 
precisa da axuda 
de determinados Indalécio 
princípios a prio
ri, con necesida
de lóxica indubi
dábel" (p. 129). 

Hai dous temas 
moi da coxuntu
ra filosófica que 
vive Armesto e 

Armesto, 
pensador 
importante 
na reflexión 
galega do 
século XIX, 
aberto de dos que escrebe 

insistentemente: dotar a 
o progreso e o Galiza de 
problema de 
Deus. Do pro- níveis de 
greso afirma: liberdade 
"se ben o pro
greso do se·r é 
limitado á cria

filosófica e 
política 

ción das espé- próprias. 
cíes, é infinito 
no · aperfeizoa-
mente das espé-
cies criadas" (p. 150). En relación 
co segundo tema, Barreiro sinteti
za así: "Máis alá do Ser infinito e 
absoluto que é o Cosmos só se po-

]osep Teró, 
dez anos de 

,,. 
can~o 

Para os que se perguntan qué can
tan os cantautores cataláns de ago
ra, reclamamos a atención para un
ha voz, que continuou, na década 
dos oitenta, e1 continua hoxe en 
dia, a tradición da "can~ó". Un 14 
de Marzo de 1982, J osep Tero 
apresentouse en Badalona, nunha 
actuación conxunta con Lluis 
Llach e Marina Rosen. 

Posteriormente, Llach foi compa
ñeiro de cenários seu, nun total de 
trinta e seis recitais, que comparti
ron conxuntamente. Ademais da 
própria Catalunya, País Valenciá e 
"les Illes", Tero ten actuado en ce
nários dos USA (Nova York, 
Houston e Los Angeles), servén
dose fundamentalmente de centros 
universitários para o seu circuito 
artístico. Poi representante dos 
"Paisos Catalans" en Festivais ce
lebrados na illa de Córsega, a ca
rón doutros cantores de 'diversas 
nacionalidades europeas. 

Nestes dez anos de profesión, Jo
sep Tero grabou tan só dous dis
cos, para os que, máis unha vez, 
rodeouse de salientados colegas. 
No primeiro, "Batees d'ocells", 
Ll. Llach toca os sintetizadores e 
M. Rosen deixa escoitar tímida
mente a sua voz. Para a produción 

de concebir a Deus. Ser absoluta
mente perfecto. Pero é Deus unha 
realidade como o Cosmos, ou é o 
ideal que só na razón humana po
de existir? ... Que Deus exista só 
como idea no espírito humano, 
non quer dicer que sexa o home 
quen cría o ideal. O ideal vénlle 
dado como lle veñen dadas as de
mais leis do pensamento. Deus é a 
luz do Espírito, o acto supremo da· 
intelixéncia, a Idea infinita que se 
contempla a si mesma na razón 
humana; é a noesis-noeseos, o 
pensamento do pensamento; pen
samento que é capaz de pensarse a 
si mesmo (empregando a estricta 
terminoloxia de Aristóteles e de 
Hegel)" (pp. 154-155). 

Servan estas breves citas para un
ha provocación da leitura da obra 
de Barreiro e un acercamento a In
dalécio Annesto, un pensador im
portante na reflexión galega do s. 
XIX, un espírito libre de dogma
tismos, aberto á busca de novos 
camiños e de dotar a Galiza de ní
veis de liberdade filosófica e po1í
tica próprias. + 

FRANCISCO CARBALLO 

<leste álbum, editado a fins 
de 1986, contaron co 
apoio de distintas institu
cións, amáis do xornal 
"Punt Diari". 

No segundo disco, "Raval'', 
os compañeiros da viaxe 
son: outravolta a Rosell, Mª 
del Mar Bonet e Georges 
Moustaki, salientando no 
disco unha canción ("Cos 
meu, recorda ... ") na que a 
música invariabelmente se 
adapta por igual á métrica 
dun texto cantado tanto en 
grego (Moustaki) coma en 
catalán (a Rosen e o pró
prio Tero); aquí amósase a 
universalidade da linguaxe 
musical, alén da calidade 
do musicador do poema, 
baseado nun texto de K.avafis, adap
tado por Caries Riba. 

Nestes dous discos, a responsabili
dade de Carles Cases nos arranxos 
e direción musical resulta decisiva. 
Cases aporta a veteranía que lel 
outorga a sua experéncia con Ll. 
Llach, pero con Josep T~ro a so
bredose de sintetizadores ecJipsa 
as boas dotes dun cantor, polo de
mais con talento. 

Ainda que o pubricado polo de 
agora resulta do máis digno, fica
mos agardando un terceiro disco, 
que seria o definitivo do Tero, a 
obra da madurez, xa que cualidades 
non lle faltan, como proba a sua co
laboración con Marina Rosell, para 
quen escrebeu unha boa parte das 

G~~O 

O "culebrón" 
manda na 
"serpe" 

Deu comezo hai poucos dias un 
dos fenómenos televisivos máis 
populars desde hai anos, e que 
sempre retorna colléndonos un 
pouco por solpresa, ainda que de
seguida nos volta a "enganchar" a 
unha ampla maioria de televiden
tes. Pero este ano a "serpe multi
color" (un deses términos tópicos 
que a forza de repetido xa o é me
nos, e si máis un clásico un tanto 
nostálxico da linguaxe deportiva), 
esa serpe imaxinária tivo que aga
char a orella <liante do taimado 
"culebrón", variante Rubí, que 
obrigou nada menos que ao retraso 
horário das etapas da ronda ciclista 
española. 

Que a "Vuelta" acomode o seu ho
rário ao desa espécie de medidor 
do pulso sociolóxico (se ben indu
cido polos programadores) que 
son as· teleséries venezolanas é 
máis lamentábel polo que ten de 
simbólico que por unha influéncia 
efectiva na carreira. É dicer, que 
contemplado o asunto fríamente, é 
para botar a chorar, por moito que 
o evento deportivo viva da sua 
transmisión televisiva e teña que 
acomodarse aos intereses do 
médio. O miserábel é que estes 
contemplen os bódrios .seriados 
como intocábeis. 

Con este precedente compre per
guntarse qué pode pasar cando ve
ñan as Olimpiadas de Barcelona, 
por exemplo. Se algun acontece
mento deportivo de imprescindíbel 
visión (e coa proliferación de 

cancións do seu repertório; asi co
ma con Mª M. Bonet, para quen 
traduciu ao catalán os textos do seu 
álbum "jazzista": "Ben a prop". 

Actualmente, Josep Tero alterna os 
cenários coa docéncia, e nesta últi
ma disciplina ven artellando unha 
colección de libros, na que, me
diante fichas didácticas, vaise per
correndo a evolución da canción 
tradicional en Catalunya, que in
clue cuplés, sardana e canción de 
autor. A iniciativa partiu da sec
ción de "Innovació pedagógica" 
do Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat. 

Continuidade élunha tradición 

Dando por feíto que a "can9ó", Ion-

transmisións ás que estamos afei
tos, case todos nolo parecen) coin
cide na hora coa telenovela do in
tre, grave conflito de prioridade te
rán os programadores. Terán que 
calcular mediante eses arcanos 
métjodos de estimación de audién
cias, que nunca chegaremos a en
tender de todo, se é máis válido, 
poñamos por caso, un salto de 
Bubka ou o solilóquio dun· Ga
briel-Jorge-Alfonso, ou así, da sé
rie de tumo. Ou unha série elimi
natória da Krabbe (se ao final lle 
perdoan o terrí-
bel delito de ter 
corrido pola 
RDA) ou un 
choromiqueo de Se algun 
Jeanette Rodri- acontece-
gue s ou a que 
este agora de mento de 
moda. Se osco
reanos cando 
Seul-88 muda
ron o horário de 
competicións 
supeditándoo ao 
máis conve
niente para os 
televidentes de 
Estados Unidos 
(as teles de alí 
eran as que pa
gaban), ben se 
podía nos xogos 
de Barcelona 
inabilitar esa 
franxa horária 
da sobremesa, 
pero para non 
pasar vergoña 

imprescindí
vel visión 
coincide na 
hora coa 
telenovela, 
grave 
confuto de 
prioridades 
terán os 
programa
dores. 

internacional revelando a verda
deira causa, atribuiriase tal deci
sión ao mito español da sesta (un 
dos poucos conceitos e vocábulos 
exportábeis do idioma español) 
sempre que a converxéncia o per
mita, claro está. 

O caso é que o ~oco de horário 

xe de ser nova, é un fenó
meno artístico consolidado 
desde hai ben tempo, coa 
solera que lle outorgan case 
trinta anos de história, este 
cantautor "empordanes de 
!'Escala", representa a con
tinuidade desta tradición. 
Os recitais de Tero inclúen 
poemas musicados de to
das as épocas da literatura 
catalana (J. Rois de Coella, 
J. Salvar Papaseit, S. Es
príu, J. V. Foix ... ) ao tempo 
que interpreta composi
cións próprias. 

As músicas das suas can
cións inciden nesa "medi
terraneidade'', que, a estas 
alturas, resulta xa familiar 
a quen vén seguindo o de

vir dos cantores cataláns. A suxe
rente melodía parece chegar da, 
para eles, cercana Grécia, ou de 
calquer outra paraxe mítica, rica 
en sensacións, que Tero, coma ou
tros colegas e paisanos seus, é 
quen de transmitir. 

Relatos de mariñeiros, movemen
tos de paxaros, sensuais composi
cións aromáticas, os temporais de 
inverno ... un mundo poético con 
personalidade própria, e axeitado 
arroupamento musical. 

Pero o máis surprendente de Tero 
son os textos belixerantes de trasfon
do ideolóxico. Dificilmente podere
mos atopar na canción de autor men
saxes tan desinibidas. Na "Canción 
de berce" adicada "aos nenos das na-

veu fastidiar a moitos afeizoados, 
xa que ás cinco ou máis tarde xa 
son horas de traballo para case to
dos, mentres antes .si se podía ver 
algunha que outra etapa. E ese 
mesmo fastidio horário lévano ten
do esta tempada moitos afeizoados 
ao fútbol co programa da tvg En 
xogo. Xa que a liga está por rema
tar, bón seria que tal molestar, re
petidas veces manifestado median
te chamadas segundo nos consta, 
fose tido en conta para non repetir 
a fórmula o ano vindeiro. A cues
tión da discórdia é a marxinación 
das equipas galegas de segunda e 
de categorías inferiores, das que os 
afeizoados só poden ver as imaxes 
a moi altas horas da noite, ás veces 
escandalosamente seródias. Asi, 
até poder ver os goles dun Celta 
ou Compostela (equipas con moi
tos simpatizantes, especialmente o 
primeiro, en todo o país) hai que 
"tragarse" vários Mallorcas-Alba
cetes ou Logroñeses-Tenerifes, por 
exemplo. Porque a TVG cóidase 
moito de poñer os partidos dos 
galegas (exceptuando o do Depor
tivo, que coma prirneiro clube este 
ano ten un cubrimento completo, 
comentários aparte) a unha hora 
determinada, e que quen quera ve
los haberá de seguir o programa 
inteiro. Esta política de pospoñer o 
que interesa para que a audiéncia 
"ature" todo o programa semella 
bastante indefendíbel. A atención 
preponderante ao futbol galego 
(incluida a 2ª B e a terceira, cada 
vez máis marxinadas pola tele) de
bera ser suficiente matéria suscita
dora de audiéncia, sen tanta supe
ditación aos "grandes" estatais. 
Outra cousa é que ~guns comentá
rios e comentaristas non teñan ca
p ac id ad e par facer esa opción 
atractiva.+ 

GONZALO VILAS 

cionalidades oprimidas", canta: 
"No Roselló e no Pafs Basco 
na Occitania e no a/én, 
quen te persegue roubouche 
a antiga casa e afata , 
e sénteste extraño". 

Resalta a miséria nun mundo de 
despilfarro: 
"Por cada luz que ali acende 
e poderias sabe/o se as contaras, 
hai un neno que tenfrio 
e non sabe onde fica a sua nai" . 

Dictamina o remate do caos eco
lóxico: 

"non agardedes respirar: lentamente xa, 
o home-verdugo comeza a sua agonía" . 

A unha "extranxeira no teu mar" 
cántalle: 

"os perigos do mencer e a ameaza dos 
rompentes golpes de maza que Hespa
ña atizo u no ventre" ·. 

Pero salienta sobremaneira a can
ción "11 de Setembre" (xa saben, 
data da "Diada" -"Día Nacional 
de Catalunya"-), adicada ao 
"president Companys". O ímpetu 
da interpretación, asi como a so
lemnidade instrumental, conmo
ven neste tema, polo demais, adi
cado ás terras de Valencia: 
"Tornácheste unha viuva, unha pátria 
invisíbel. E suxeita a tributo, déixaste 
envilecer ate que Hespaña colleu a de
rradeira das tuas roupaxes". 

para concluir no remate da mesma 
canción: 

"E das cinzas de Xátiva xurdirán ho
mes ceibesparafacer comigo unha Ca
talunya independente". • 

X.M. ESTÉVEZ 



o 

EMBARAZO 

O control médico · periódico desde o primeiro 

momento do embarazo, realizar unha dieta ·variada e 

equilibrada, non fumar nin consumir alcohol ou medi

camentos sen indicación médica, son comportamentos 

q1:1e protexen a saúde da muller e mais _do filio que vai 

nacer. A práctica de exercicio físico moderado é tamén · 

beneficiosa se non foi desautorizado expresamente. 

Pregúntelle tódalas dúbidas ó profesional que 

controle o seu embarazo. 

• A NOSA TERRA 23 
Nº 521- 7 DE MAIO DE 1992 . 
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Avilés de Tarainancos, 
'Ergueito no camiño' 

Publicada a obra inédita en prensa e intervencións públicas 
do poeta noiés 

O 21 de Xaneiro de 1952 o Circo 
de Recreación de Noia publicou as 
bases dun Certame Literario, baixo 
o tema xeral de "Exaltación de No
ya o sus glorias", para conmemorar 
o centenario da súa fundación. O 
14 de Marzo tivo lugar no "Teatro 
Galicia" o· acto de entrega de pre
miOs, no que Otero Pedrayo actuou 
de mantenedor cunha brillante di
sertación sobre a amizade, un bo 
recurso para evocar a Álvaro ·das 
Casas, Rodríguez Cadarso, Bóve
da, Villar Ponte e Castelao. Nese 
concurso Avilés obtivo unha men
ción honorífica de poesía galega 
pplos poemas "Antón de Noia" e 
"Cadarso". Este rapaciño de deza
seis ano botou toda a tarde á 'beira 
dos organizadores do certame e de 
Otero Pedrayo, a quen acompaña
ran, desde Santiago, Ramón Piñei
ro e García Sabell. 

Para Avilés a intervención pública 
do autor de O libro dos amigos ser
viu para tomar plena concienCia da 
dignidade cultural do galego, pois 
nos labios de Otero deixaba ser un
ha lingua de labregos e mariñeiros 
para ser vehículo da cultura de Oc
cidente. Durante toda a tarde Otero 
Pedrayo tratara de vostede ao cati
vo noiés, absolutamente fascinado 
ante os enormes saberes e a impre
sionante memoria, pero esta corte
sía do señor de Trasalba non era un 
medio de distanciamento protoco
lario e altivo, senón unha forma de 
demostrarlle que lle confería a 
mesma consideración humana e in
telectual que aos escritores de San
tiago, xa dotados de bastante pres
tixio nos círuclos culturais. Avilés 
canfesou nalgunha ocasión que, 
cando pola noite regresaba só para . 
a casa, no camiño de Noia a Tara
mancos, tivo claro xa que; fose co
mo fose, consagraría a súa vida á 
poesía galega. E cumpriuno, ata o 
extremo de se converter co tempo 
nun auténtico Poeta nacional Popu
lar, así, con maiúsculas, e unha das 
voces de maior orixinalidade de to
da a súa xeración, ao que soamente 
se lle podería equiparar en forza 
creativa, na nosa opinión, un Mén
dez Ferrín. O propio poeta deixou
nos no artigo "A alta sombra de 
Don Ramón", publicado en Bar
banza (2ª-V-1988) con ocasión da 
celebración do Día das Letras Ga
legas de 1988, a evocación dese 
encontro, e pon en evidencia o pa
pel de "guía" moral que desempe
ñou Otero Pedrayo tanto para el 
como para outros mozos da súa xe-
ración: · 

"Eu amo a Don Ramón desde 
aquel prirneiro encontro do ano 50 
(sic) en Noia, cando vin correr a 
sua man donda e perfeita sobre o 
papel para escrever sobre a amiza
de, e escoitei a sua voz a falar-me 
de Noia e do seu entorno. Dos pa
seos con Castelao polo parque 
--do Obre a Taramancos- que era 
para eles un dos paseos máis fer
mosos do mundo. 

Mais a grande condición de Don 
Ramón Otero Pedrayo era a súa 
atención á xuventude. Non houbo 
ninguén na miña xerazón, mozos 
daquela imberbes e atoutiñantes, 
que non tivera a sua palavra de 

ANTON CA.PELAN 

Como é sabido, algúns dos protagonistas dos cantos de Borges teñen un 
momento da súa vida en que encaran directamente o seu propio destino, e 
a súa traxectoria posterior vai estar determinada palas opcións adoptadas 

. por eles nese intre decisivo. Se se nos permitise unha burda comparación 
entre a arte borxiana e a realidade, estariamos tentados a declarar que 

Avilés de Taramancos tivo esa revelación do destino persoal en 1952, á 
idade de dezaseis anos. Vexamos, lago, o porqué das nasas afirmacións. 

Sanbevelin-Lausana, Xuño / 87. Diada Galiza 

alento, que non fora partícipe da sua 
grande esperanza na Galiza futura, 
que non compartira a sua mesa, a 
sua sabiduria de parolas informais 
que abrian as fiestras do mundo". 

Da radicalidade con que Avilés de 
Taramancos asumiu ese compromi
so contraído na mocidade é bo tes
tem uño o primeiro libro póstumo, 
Obra viva, publicado recentemen
te por Edicións Laiovento. Así, con 
este texto péchase definitivamente 
o círculo, ao vincular dalgún xeito 
a mensaxe de Avilés á do autor do 
Teatro de máscaras. 

Prosas esparexidas 

"Este libro que tes na man, amigo 
lector, é o complemento absoluta
mente necesario para coñecer o 
pensamento e a traxectoria vital do 
inmenso poeta de Taramancos". 

Con estas palabras comeza Xosé 
Agrelo Herma o "Prólogo" de 
Obra viva, e dificilmente se poden· 
buscar outras quesirvan para xulgar 
mellar e con máis brevidade a im
portancia deste libro en prosa. 
Obra viva, aoque ía intitular Letra 
miúda antes de saberse enfermo de 
cancro, é unha escolma de prosas 
de Avilés feita por Ana González 
Vázquez, ao que se lle engade un 
pequeno apéndice documental, 

. consistente en oito fotografías de 
diversas épocas e dúas cartas, unha 
da irmá de Castelao e outra de Ur
bano Lugrís. A carta de Xosefina 
Rodríguez Castelao hai que con
textualizala adecuadamente lem
brando que fora Avilés un dos que 
promovera en Noia a primeira ho
menaxe popular a Castelao, consis
tente na entrega ás iimás dun busto 
de madeira. A carta de Lugrís é un 
documento humano impresionante, 

O galego nos 
labios de Otero 
deixaba de ser 
unha lingua 
de labregos e 
mariñeiros 
pq.ra ser 
vehículo 
da cultura 
de Occidente. 

pois o pintor coruñés pídelle a Avi
lés, xa en América, unha pequena 
axuda económica ( ... "estoy en la 
calle, joder") para poder trasladar
se •a traballar a Malpica. A repro
dución desta carta manuscrita de 
Urbano Lugrís serve de "pendant" 
da "Carta gnómica a Urbano Lu
grís" que o poeta de Noia publicou 
en La Noche en 1959 e que enca
beza a recopilación de textos. Non 
deixa' de ser curioso o feito de que 
Avilés de Taramancos, fronte ao 
acontecido con outros membros da 
súa xeración, case non colaborou 
neste vespertino de Santiago. Nós 
soamente demos localizado, ade
mais, ·o soneto "Veleiro entrando 
na ría", ao que acompaña o artigo 
"Filosofía noyesa. Moás el Grande 
y sus :discípulos" en 1960. 

Os demais textos corresponden ao 
· período comprendido entre os anos 

1985 e 1991. A responsable da es
colma, na primeira parte do volu
me (pp. 15-92), vai clasificando 
por orde cronolóxica os diferentes 
escritos avilesinos, dos que soa
mente uns poucos viran a luz en 
publicacións como A Nasa Terra, 
Luzes de Galiza, Seiva, etc. Como· 
os textos levan cadansúa referencia 
cronolóxica, non entendemos por 
que a clasificación destas prosas de 
Avilés non a fixesen atendendo a 
criterios temáticos. Así poderíanse 
establecer, cando menos, tres apar-

tados diferentes que tivesen por 
núcleo central a) Noia e as súas 
xentes, b) a cultura galega e os 
seus representantes e e) os textos 
que corresponden á intervención 
do home que adquiriu responsabili
dades públicas. Deste xeito, o vo
lume gañaría en claridade e perdía 
o carácter misceláneo que posúe na 
primeira parte. Na nosa opinión, a 
autora da escolma ben podía in
cluír entre outros textos de Avilés 
os prólogos da colección "Cartafol 
de poesía Verba que comenza" que 
puxo á fronte de Tempo van de 
porcelana de Martín Veiga, Os 
ocos da ausencia de María Xosé 
Canitrot e Esas mans de Xosé Ma
nuel Cairo Antelo. 

Moi diferente é, sen embargo, a 
que podernos chamar segunda par
te de Obra viva (pp. 93-201), que 
corresponde ás prosas publicadas 
no quincenario noiés Barbanza. As 
prosas que recupera desta publica
ción (1988-1989) aparecen dividi
das conforme as diferentes sec
cións que mantiña Avilés nesta pu
blicación, digna dunha maior con
tinuidade temporal pola súa calida
de como prensa loca]: "A contra
luz", "Editoriais', "A coluna de 
Hércules" e "De Par en Par". Nun
ha pequena reseña da Nova Cróni
ca das Indias xa chamamos a aten
ción nas páxinas de A N osa Terra 
(15-II-1990) sobre o valor literario 
das evocacións e semblanzas de "A 
contraluz". Non hai rnáis que ler 
textos como "Don Uxio Carré Al
varellos'', "A señora Sinforosa", 
"O vello Pontella", "Alexis Vivi
cov Mardivinoff''. Como simple 
mostra queremos reproducir tan só 
o prirneiro parágrafo do texto inti
tulado "Álvaro Cunqueiro": "De 
súpeto na embocadura do Cantón, 
vindo ou entrandoo na Real vía ao 
lonxe, despacioso e feliz a Álvaro 
Cunqueiro. Saudabarno-nos de ro
mano, é dicer, apertando ambas a . 
mans e en clave segreda de contra
seña estabelecida dicimos a un son: 
Ergueitos no camiño. O de erguei
tos no camiño viña pola miña tei
ma de naquel tempo de escreber un 
poemario que levara e e título, que 
non fixen nunca ou que se perdeu 
na memoria" (p. 116). 

Os textos extraídos de Barbanza 
son ordenados cronoloxicamente, 
o que é un procedemento ben aca
ído, pero non podemos compren
der como non o alterou no caso de 
"A imaxe recuperada" (pp. 96-
97), xa que é unha especie de de
claración estética que informa as 
semblanzas "A contraluz" e o seu 
lugar máis adecuado é encabezan
do toda a sección. 

Un lugar á parte (pp-203-218) ocu
pán os catro textos con que remata 
o presente volume: "Unha xanela 
aberta ao imposible", "Galicia no 
diván", "Arte submariña'', "A carta 
que nunca escribín". Estas prosas 
carecen todas de referencias biblio
gráficas, o que dá a entender que 
permanecían inéditas. De todos os 
xeitos, queremos advertir que "Ar
te submariña" foi publicado no ca
tálogo da mostra antolóxica de Ur
bano Lugrís de 1988. 

(Pasa á páxina seguinte) 



(Ven da páxina anterior) 

Compromiso de escritor 

Parece claro que, na ofensiva ideo
lóxica desencadeada pola burgue
sía máis bárbara, estamos asistindo 
a unha auténtica manifestación de 
"trahison des clercs", pois intelec
tuais que durante o Franquismo se 
presentaban como membros da es
querda, agora abandonaron asJTiáS
caras e revelan sen equívocos a súa 
condición reaccionaria, precisa
mente no momento en que se acen
túan prog'resivamente as diferen
cias de clases. Neste contexto, a 
lectura de moitos artigas de Avilés 
serve para poñer as causas no seu 
sitio e sinala con absoluta lucidez 
cal foi a posición de compromiso 
coas clases populares que caracte
rizou aos máis representativos inte
lectuais de Galicia do pasado, a 
mesma que presidiu a súa actua
ción pública, o que fai de Avilés de 
Taramancos un escritor de non do
ada asimilación palas institucións 
públicas, nin por funcionarios xun
teiros nin por representantes da in
telectualidade galáctica. Neste sen
tido, resultan exemplares os artigas 
"Criación e rebeldía" (pp. 34-369), 
lido no "ID Encontro de Escrito
res" en setembro de 1986, "Cria
ción e compromiso social" (pp. 63-
64 ), "Ser escritor" (pp. 71-72) ... 

censor Francisco Serrano Castilla, 
xa saben, o Delegado Provincial do 
Ministerio de Información, moi es
timado por Fraga Iribarne, que di
xo aquilo de "Franco, Franco, 
Franco, la mejor jaculatoria del 
mundo!" (1). 

Claves literarias 

Obra viva contén, como é obvio, 
numerosas claves para entender o 
resto da súa obra 1iteraria. Así, o 
texto intitulado "Naveg~ntes, cro
nistas, exploradores" (pp. 52-55) é 
un complemento adecuado á súa 
Nova Crónica das Indias. O apar
tado "U nha filosofía da saudade" 
(pp. 209-210), incluído en "Galicia 
no diván" resulta de lectura obriga
da para comprendermos algunhas 
composicións de Os poemas da 
ausencia. De todos os xeitos, nós 
estamos particularmente intert'.sa
dos polo artigo "Na percura dunha 
paisaxe" (pp. 65-66), no que de
senvolve de novo a fusión mítica 
coa figura de Ulises, clave no uni
verso poético da segunda etapa e 
sobre o que voltaremos con máis 
vagar noutro lugar máis apropiado. 

Ben sabido é que, por causa da fa
lla da normalización da vida edito
rial en Galicia, os escritores gale
gos tiveron a abriga de colaborar 
habitualmente na prensa periódica, 

Cine Galicia, Noia 1951. Manuel Fabeiro, Xosé López, Cesáreo Vázquez, Ramón 
Otero Pedrayo, Miguel Ramón Pola e Antón Avilés de Taramancos. 

Podemos rexistrar tamén a existen
cia dunha liña temática que vai 
percorrendo moitos textos da pri
meira parte e non soamente a sec
ción "A contraluz", como é a re
construción do pasado persoal na 
década dos cincuenta, fundamen
talmente na etapa coruñesa. Acla
remo que e a vea evocadora non 
cae na no talxia saudo a porque 
Avilé de Tararnanco non perde de 
vista nunca o contexto xeral de mi-
eria económica e privación de li

berdade en que teñen que moverse. 
Neste sentido queremos chamar 
atención sobre os textos centrados 
en Urbano Lugrís, Reimundo Pati
ño, Xohán Casal. Agora que xa pa
sou o Ano de Álvaro Cunqueiro, 
non pode deixarse de ler "Don 
Hamlet no paredón" (pp. 86-87) 
para coñecer as dificultades que 
puxera á estrea no teatro Colón o 

A lectura de 
moitos artigas· 
de Avilés sinala 
con lucidez cal 
f oi a posición 
de compromiso 
coas clases 
populares. 

pero a súa produción permanece 
fóra do proceso cultural porque en 
moitos casos aínda non foi recopi
lada. Pensemos no que pasa cos 
textos de Bal y Gay, Dieste, Víctor 
Casas ou Johan Carballeira, para 
non falarmos sequera dun autor tan 
fecundo como Otero Pedrayo. Na • 
actualidade, parece que os propios 
escritores teñen interese en recopi
lalos en volumes, así aparecen tex
tos moi dignos como F.M. de Suso 
de Toro ou Andando a Terra de 
Manuel María, pero, de todos os 
xeitos, achamos de menos escol
mas dos artigos de Ramiro Ponte, 
García-Bodaño e, sobre todo, de 
Méndez Ferrín. Evidentemente, os 
textos publicados en xornais, para 
mereceren ser recopilados, deben 
ter certa calidade estética ou unha 
relativa pi:ofundiade ideolóxica se 
se trata de prosas de intervención 
social, pois doutro xeito semellarán 
literatura de segunda, atada con ti
ritas, que non espertará ningunha 
ledicia de ler. Desde esta perspec
tiva, Obra viva é un libro moi útil, 
xa que vén salvar do esquecemento 
un considerable número de prosas 
que reflecten algunhas das mella
res cualidades que adornan tamén a 
obra poética e narrativa de Avilés 
de Taramancos: un dominio verbal 
e estilístico que engaiola e envolve 
ao lector, e a autenticidade do pro
fundo compromiso coa lingua e co-
as clases populares do seu país.• 

(1) Femánd~z, Carlos: "Un 'Día das Letras 
Galegas' bajo el lápiz de la censura" en La 
persecución de Castelao bajo el Franquismo, 
Edicións do Castro, Sacia, 1986, p. 53. 
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Recuperan a história do Real 
Mosteiro de Santa Clara· 

de Allariz 
Achados arqueolóxicos 

O Control e as sondaxes 
arqueolóxicas levadas a 
cabo na Igrexa do Real 
Mosteiro de Santa Clara 
de Allariz ( Ourense) 
durante o mes de 
Febreiro, deron como 
resultado a descuberta de 
várias estruturas 
arquitectónicas no 
subsolo do cruceiro da 
actual igrexa, erixida no 
século XVIII. Nunha 
primeira aproximación 
aos materiais pódese 
falar dous níveis de 
ocupación: o máis antigo_ 
da época medieval e o 
máis recente dos séculos 
XVI e XVII. 

As investigacións a cargo de Cristi
na Varela Barrios e a Técnico-ar
queólogo Ánxeles López Cortiñas 
deron como resultado interesantes 
achados que contribúen a esclarecer 
e documentar parte da história deste 
grandioso e monumental Mosteiro. 

O Real Mosteiro de Santa Clara ér
guese maxestuoso encravado no 
casco antigo da Vila de Allariz, de
clarado conxunto histórico artístico 
no decreto do 20 de Maio de 1971 
e polo que se protexe e ordena di
vidíndoo en 8 zonas. 

No Campo da Barreira atópase a 
terceira zona que compren-

Feo. XABIER FnEZ. MATEo 

Unha história 
de sete séculos 

O Real Mosteiro de Santa Clara de 
Allariz, foi fundado pola raíña dona 
Violante e o seu filio o rei don San
cho na era de 1324. Lembramos 
que dona Violante é a esposa de 
Afonso X o sabio. Polo 1282 prin
cipiáronse as obras deste Mosteiro, 
achegándose a el monxas de Santa· 
Clara de Zamora con intención de 
fundar comunidade. O rei outorgou 
a Allariz o título de "Chave do Rei
no de Galiza", entre outras cousas, 
porque era unha das mellores pra
zas fortificadas, con Castelo e Mu
rallas inespugnábeis, sendo residén
cia de Reis e Infantes de Castela. 

A importáncia do Convento faise 
evidente na relación de bens do Me
morial Fundacional: "Para soster a 
oitenta monxas, dous capeláns e ou
tros ministros". As posesións que le
gaban os reís eran innumerábeis, tal 
como lugares, rendas, casares, viñas, 
prados, hortas, herdades e outras. 
Non só recibían rendas das localida
des próximas a Ourense, senón de 
toda Galiza como Tui, Santiago, Vi
go e Betanzos. Na actualidade resi
den 36 monxas de clausura. 

ó 15 de Xaneiro de 1758, uil in
céndio destrúe totalmente a igrexa, 
sacristia e outras dependéncias. 
Posteriormente foi reconstruido o 
Convento, aínda que conserva par
te da sua obra gótica primitiva. A 
igrexa actual, rematada no 1761, é 
da orde Toscana. 

As tropas napoleónicas entran en 
Allariz o 23 de Xaneiro de 1 809 e 

de o Real Mosteiro con 
claustro de 3.364 metros 
cuadrados -o maior claus
tro do Estado-, a sua Igre
xa toscana, os tesouros e a 
Virxe Abrideira. Por outra 
banda están a fonte circular, 

Planta 
dq lgrexa 
do Real 
Mosteiro 
de Sta. 
Clara. 

dous cruceiros do derradeiro 
gótico, e o santuário de San 
Bieito de estilo barroco con . 
lanzal torre e lanterna. 

toman o Mosteiro . convertíndoo en 
Cuartel Xeral. É neste intre cando 
desaparece parte do tesouro, libros 
e documentos. 

Dada a necesaria remodelación do 
chan da . Igrexa do Real Mosteiro 
de Santa Clara de Allariz, para dar
lle unha solución á humidade exis
tente no recinto, procedeuse ao le
vantamento do enlousado de pedra. 

O actual edificio é froito dunha 
reconstrucción levada a cabo no sé
culo xvm, claro exemplo do ba
rroco galega, estando documentada 
a existéncia dun anterior edificio 
da época medieval, asi como a fun
·dación, a finais do século XIII, da 
Igrexa do Convento das Clarisas. 
Por todo isto a Dirección Xeral do 
Patrimonio Histórico e Documen
·tal, . a instancia do Concello de 
Allariz, encomendou unha inter-

. vención _arqueolóxica que consistiu 
nun -control arqueolóxico das re
mocións de terra e na apertura de 
varias c::atas de sondaxe. · 

Valoración do Xacemento 

O "Control e as sondaxes arqueo
lóxicas" nesta igrexa deron como 
resultado a descuberta de várias es
tructuras arquitectónicas de intere
se histórico-arqueotóxico. . • 

As estructuras arquitectónicas des
cu bertas falan da existéncia, no 
mesmo lugar onde se levantou a 
igrexa do século XVIIl, dunha de
pendéncia cronolóxicamente máis 
antiga que foi reaproveitada na 
construcción actual. A sua tipoloxia 
ainda está por determinar -pódese 

tratar da antiga igrexa medie
val ou doutra estáncia anexa 
ao mosteiro, ou doutro tipo 
de edificación. 

Nunha primeira aproxima
ción aos materiais, póde_se 
falar de dous níveis de ocu
pación: o máis antigo da 
época medieval e o máis 
recente de época· moderna, 
séculas XVI e XVII.• 
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Convocatórias 

Mostra de Música Folk 
"Cidade Vella" 
A Asociación Cultural Cidade Vella 
de Compostela convoca a m mostra na 
que poderán formar parte todos os con
xuntos ou solistas que interpreten músi
ca Folk galega e non posuan ningunha 
grabación no mercado. A inscripción 
farase enviando unha socicitude antes 
do 23 de Maio a: A.C. Cidade Vella, r/ 
Entrealtares, 12 (Fuco Lois). Compos
tela. Tlf. 58 34 47. Deberán adxuntarse 
os seguintes datos: curriculum o máis 
completo posíbel; relación nominal dos 
compoñentes do grupo e o que tocan. 
Fotocópia do DI do solista ou ben de 
cada compoñente; unha maqueta con 
un mínimo de tres temas que reflexe o 
traballo actual do gruo ou solista; unh 
foto recente e o anagrama se o teñen; 
enderezo e teléfono de contacto; tíduos 
dos temas que se presentan á mostra, 
asi como autor, fontes de recolloida e 
propiedade dos arranxos. A selección 
farase por un xurado técnico e escollerá 
in máximo de catro grupos ou solistas e 
dous suplentes. Cada grupo ou solista 
participará cun máximo de catro pezas 
na mostra, a ca1 se celebrará en Com
postela o 6 de Xuño. Os gastos de via
xe corren por conto da organización. 
Haberá prémios en metálico ao mellor 
traballo sobre folk tradicional, mellor 
traballo sobre folk actualizado e reno
vado, mellor traballo de composición e 
prémio especial do xurado. Os catro 
grupos escollidos realizarán ademáis a 
gravación dun LP. 

VII Concurso 
Infantil de Redacción 
O Centro Galego de Bizkaia en Bara
kaldo organiza este certame adicado 
este ano a Fermín Bouza-Brey. Poden 
participar todos os rapaces e rapazas 
menores de 14 anos. As redaccións non 
terán unha extensión superior a dous 
fólios escritos por unha cara. Haberá 
dous prémios: un primeiro consistente 
nun feixe de libros valorados en 15.000 
pts. e un segundo dotado con libros por 
valor de 5.000 pts. Os traballos deberán 
ser enviados sen remite ao Centro Ga
lego (Rua Galiza, 3-baixo, 48902 Bara
kaldo) O sobre deberá incluir outro ad
xunto no que figure o nome do autor ou 
autora, o seu enderezo, coléxio no que 
estúdia e o lema da sua redacción, que 
deberá ir especificado do mesmo xeito 
na parte superior dereita da primeira fo
lla. Nesta folla figurará, cabo do lema, 
a idade do/a participante. O tema · das 
redaccións deberá estar en concordán
cia coa figura de Fermín Bouza-Brey. 
O prazo de admisión dos traballos re
mata o 15 de Xuño. 

Curso 
de História da Galiza 
Na Biblioteca Luís Seoane de Souto
maior terá lugar este curso coordenado 
por Francisco Carballo e no que partici
pan ademáis Anselmo López Carreira, 

Televisión 

Bouza-Brey 

O faro que perdeu a grácia da luz, 
con este tíduo xenérico a TVG emi
tirá un programa "Especial Dia das 

. Letras Galegas" de cinco capíduos 
con trinta minutos cada un sobre 
Fermín Bouza-Brey, editados por 
Carlos Amil, con guión e realización 

Bieito· Alonso, Luís Obelleiro e Paco 
Calo. Para máis información chamar ao 
tlf. (986) 70 02 91. 

XXV Concurso 
de Cantos Breogán 
O Centro Galego de Bizkaia en Bara
ka1do prémia de novo a expresión gale
ga máis actual atraveso dun xénero tra
dicional, o conto, co que se intenta fo
mentar e espallar a literatura breve, es
pello dun anaco da realidade social, da 
sensibilidade e da memória colectiva, 
na Ga1iza e na emigracíón.Pódense pre
sentar unha ou várias obras, e os traba
llos non serán de menos de tres fólios 
nen superior aos seis. Deberán ser iné
ditos. O primeiro prémio está dotado 
con 100.000 pts., o segundo con 35.000 
pts. e o terceiro cunha mención honorí
fica . As obras, mecanografiadas por 
unha só cara e a dobre espazo, manda
ranse por correo, sen remite ao Centro 
Galego de Bizkaia en Barakaldo. De 
cada obra mandaranse cinco cópias. En 
sobre adxunto indicarase o lema esco
Jlido e o nome e enderew do autor ou 
autora. Na parte superior dereita da pri
meira folla da obra repetirase o lema. O 
prazo de admisión das obras rematará o 
día 15 de Xullo, e as obras premiadas 
publicaranse na revista do Centro, "O 
Xístral". 

Campamentos, 
albergues e 

. campos de traballo 
A partrres do dia 4 , os/as xoves ga1e
gos entre 9 e 30 anos poderán solicitar 
a sua participación nalgón dos tumos 
que se organizarán nos campamentos 
albergues e campos de traballo ga1egos 
e do resto do Estado, asi coma paises 
extranxeiros a través dos intercámbios 
xuvenís. Trece mil prazas para esta 
campaña "Verán 92", desde o 15 de 
Xuño ao 15 de Setembro, en tumos de 
quince dias por término médio. Todas 
as persoas interesadas nesta campaña 
poderán solicitar información sobre a 
mesma nas áreas de Xuventude das De
legacións provinciais da Conselleria de 
Cultura e Xuventude, nas oficinas da 
Consellería en Ferrol (rua Magdalena 
123-primeiro) e Vigo (rua Uruguay, 15-
primeiro ), nas Oficinas de Información 
Xuvenil, nas Casas da Xuventude, asi 

·como na própria Dirección X eral de 
Xuventude en Compostela. 

Novas Valores 1992 
A Deputación de Pontevedra convocou 
este certame, que terá lugar no Museu 
Provincial de Pontevedra o vindeiro mes 
de Agosto. Poden participar todas/os ar
tistas nados ou residentes en Ga1iza con 
obras de pintura, escultura, fotografia, ce
rámica, deseño, gravado, etc. Poderán 
apresentar un máximo de duas obras, iné
ditas, que remitirán ou presentarpan no 
Museo Provincial, edificio Sarmiento, de 
Pontevedra, dos dias 5 a 22 de Maio.+ 

de António R. López, imaxes de Ra- · 
fael Fernández e produción de Fran
cisco Bogas. O Seminário de Estú
dios Galegos, a produción poética e 
narrativa, o Partido Galeguista e o 
Instituto Padre Sarmiento son alguns 
dos temas que se tratarán nestas 5 
entregas desde o 11 ao 15 dentro da 
programación nocturna da TVG. • 
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Malcolm X, vida e voz 
dun home negro. Perfil 
do famoso lider nortea
mericano dos anos sesen
ta construido através dun
ha autobiografia e dunha 
seleción de discursos . 
Conta ademais cunha in
trodución sobre o-movi
mento negro, da . máxima 
actualidade. A obra foi 
editada lecentemente po
la editorial basca Txala
parta. O teléfono para di
rixirse á própria editorial 
é o (948) 703277. 

Os rapaces do bairro, fil
me de John Singleton, es
treado o ano pasado. Un
ha gran película sobre a 
vida nos bairros negros 
de Los Angeles. Optima 
para ser · recuperada por 
cine-clubes e asociacións, 
unha vez transcurrida a 
xeira comercial. • 

Música 

1 Musid 
Concerto o dia 9 no Teatro Princi
pal de Pontevedra. 

NewYork 
Chamber Symphony 
Orquestra 
O dia 8 no Auditório de Galícia, en 
Compostela. 

Orquestra 
Sinfónica 
de Kiev 
Concerto o dia 12 na Sala de Con
certos do Centro Cultural Caixavigo. 

David Lanz 
Concerto de piano o dia 13 dentro 
do Ciclo de Primavera, organizado 
polo Concello de Vigo. Na Sala de 
Concertos do Centro Cultural Cai
xavigo. t 

Anúncios de .b~lde 
Merco ampliadora blanco e negro. 
Chamar en horas de traballo ao tlf. 47 
30 62, e de 14,30 a 16h ao 47 02 03. 
Perguntar por Oiga. 

Concentos de Alejandro Sanz na Ga
liza: en Santiago o día 14, en Ourense 
no pazo "Paco Paz" odia 16, en Vigo 
no polideportivo de Samíl e en caso de 
chuvia no pavillón das Travesas. Fan 
Clube Pisando Fuerte, rua Espedrigada 
51 C. P. 36210 Vigo. 

Véndese piso en Ourense. Chamar ao 
tlf. (988) 21 05 85, de 15 a l 7h. · 

Grande oferta en discos e cassettes. E. 
Baños, Xoan XXIII, 13-7. Ourense. 
Tlf. (988) 21 05 85. 

Brasileiro, 35 anos-, estudiante de Lín
gua e Cultura Galegas (normativa lusis
ta) na Universidade de Barcelona, Area 
de Filoloxia Galaico-Portuguesa. Gos
taria corresponderse e facer amizade 
con xoves galegos, para intercambiar 
postais, libros, material informativo so
bre a Galiza, etc. Escribir en galego ou 
portugués a: Xaime Burgués de Siquei
ra, Riera San Miguel, 47- Pral. 2a. E-
08006 Barcelona. 

lnterésame conseguir o vídeo da película 
Castelao, de Jorge Prelorán emitido pola 
TVG o día 30 de Xaneiro. Chamar ao 
(986) 45 01 25, perguntar por Alberto . 

Agradezo todo tipo de información para 
viaxar a Eire no verán, con preferéncía 
pola zona de Galway. Xesús Vázquez, 

Novas sensuais 

• MC/A CORUÑA 

Maio frorido. Maio ben 
noso. É, talvez, a excu-
sa para falar un ano 
máis das nosas le
tras, das letras que 
neste país se foron 
conformando á 
medida que un 
grupo de perso- _ 
as foi enchen-
do as páxinas 
daquelas pu
blicación s 
que, noutrora, 
asinaron unha 
pouta no 
complicado 
mundo do 
arredismo ga
lego. X osé . M. 
Núñez Seixas, 
que, nestas, de
senvolve o seu 
labor no Instituto 
Universitario Eu
ropeu de Firenze 
(Italia), fai, por 
exempro, unha análi
se rigurosa sobre "A 
Fouce e o nacionalismo 
galego en Buenos Aires 
(1926-1936)". E aponta dados 
concretos concebidos en base á "ex
tensa" bibliografía existente. Naquelas 
etapas, a Irmandade Nazonalista Gale
ga era pouco máis ou menos unha pe
ña intelectual, e que "revivía polos 
prosaicos cafés bonaerenses os cená
culos Iiterários de Montmartre ( ... ) A 
tal peña comezou a vagamundear po
los ambentes máis inquedos da colec
tividade galega de Buenos Aires, á 
percura dun recanto ou dun cenáculo 
acaido ás suas preferéncias: o Hogar 
Gallego, o Café Comercio, a tertúlia 
do Clan Celta(na que só tiñan logar, 
polo que parece, fúteis veladas litera
rias, pouco acordes coas inclinacións 
políticas comprometidas e idealistas 
dos nacionalistas) ... Finalmente, logo 
de frecuentar o local da FSG, apousa-

. ron no Café Madrid, na céntrica Ave
nida de Mayo, 'a remoer, entre o con
fuso cosmopolitismo cidadán, as ideas 
antergas: as de hoxe e de mañán'; co
mo ben espremia Lino Pérez, quen se 
erixiu no sá.branceiro ideólogo do gru
po, atal peña convertéuse nun cenácu
lo de nacionalistas puristas e ·intransi
xentes en pouco tempo( ... )". 

A F ouce xa publicara daquela os "no
vos princípios ideolóxicos da ING bo
naerense", que á marxe de certas con
tradiccións resultan para hoxendia 
bastante explícitos: "Independenza de 
Galiza, Autonomía municipal, Oficia-

Fraguas 21, 1º. 15703 Compostela. 

Véndo moto Yamaha 400-XS. PO 
4746-T. Carenado integral. Tlf. (986) 29 
14 72. Eladio Puentes Rodríguez. 

Somos Os Skornabois, un colectivo 
que estamos traballando no ámbito do 
noso concello pola cultura. O nome 
vennm:-porque atopamos un lugar cha
mado Escomabois e gostarianos por en 
contacto con alguén que sexa de ali . 
Cole.ctivo Skornabois. Xermán Pérez. 
V. Lourenzá. Castro 27769 Lugo. 

Agradezo todo tipo de información pa
ra viaxar a Eire no verán, con prefe
réncia pola zona de Galway. Xesús 
Vázquez, Fraguas, 21 primeiro. 15703 
Compostela. 

Impártense clases de gaita. Tlf. (986) 
42 53 58. Vigo. 

A agrupación A Fiada de música e 
baile tradicional agarda as vosas cha
madas para contratar actuacións. Tlf. 
982-14 02 16. 

Desexaria ter correspondéncia con fila
télicos para cambiar ou mercar selos no
vos e usados, sobres ou postais antigas da 
GaJiza. Escribir a Xosé L. Veiga. Rua 
Mallorca 7, S/Atco. 43001 Tarragona. 

O Comité Cidadán Galego Anti-SI
DA informa que permanecerá aberto 
os martes, xoves e venres de 16 a 21 h. 
Ademáis está o Apdo. de correos 117 
de Compostela.• 

lidade do idioma galejgo, Igualda
de de dereitos civís e políticos 

para a muller e o home, 
· Representazón propor

cional e non elixíbili
dade dos que non rin

dan función útil á 
colectividade, Sus
tantividade do Di
reito comuna] ga
lego, A terra pa
ra os que a tra
ballan, Repovo
aci ón forestal 
forzosa, Entre
ga a particula
res das terras 
incultas do Es
tado, Libre 
cámbio". 

A acción direita 
tamén será de

fendida desde as 
páxinas de A 

Fouce: "Compre 
criar en Galicia un

h a orgaizazón de 
mozos decididos a 

matar ou morrer pola 
pátria, polo xeito da Xo

ven Bosnia ( . . . ), non se 
precisan moítos, ahondan 

poucos e decididos, moi decidi
dos, porque, que importa a morte can
do se Ioita por un ideal?", en decidido 
contraste coa publicación A Nosa Te
rra, quen "case nen se molestaba, po
lo xeral, en retrucar ou considerar as 
opinións do voceiro arredista, dado 
ademais q.ue desde Decembro de 
1933 o PG proibirá sotto voce cola
bourar en A fouce aos seus afiliados". · 
E no derradeíro número (xullo 1936), 
"os pondaliáns tomarán partido", pro
pondo incluso utopicamente que "to
dos os membros da sociedade desem
barcasen en Portugal, para desde ali 
pasar a Galicia e sublevala (entrevista 
con E. Atanasio Janeiro)". · 

Xosé M. Núñez, remata o seu amplo 
estudo subliñando que A Fouce "fica 
na história do galeguismo, pola sua es
tabilidade, como unha das fontes e tes
temuños máis elocuentes dunha certa 
parte del; e resta asimesmo, como un
ha mostra dun grupo de galejgos que, 
pésie todas as incontinéncias verbais 
de que fixeron gala, non se deixaron 
asimilar polos prexuizos e autoódio 
característicos dos inmi"grantes gale
gos en América. Un exemplo de digni
dade galega, coas suas virtudes e as 
suas tachas". Son cincuenta e duas 
atraítivas páxinas que dan fé dunha 
etapa que, como significara Antón 
Fraguas, hoxe "haberia que facela 
doutra maneira". • 



Cme 
Ciclo "Clásicos JEDN" 
Odia 3 iniciouse no Centro Galego 
de Artes da Imaxe un novo ciclo 
que, con periodicidade mensual e 
coincidindo sempre co primeiro 
dia de proxeccións de cada mes, irá 
apresentando alguns dos clásicos 
que garda a colec.ción particular de 
José Ernesto Díaz Noriega. O ci
clo pretende 'ser tamén unha peque
na. homenaxe a este recoñecido e 
galardoado cineasta afeizoado. Dí
az Noriega (JEDN), ven desenvol
vendo unha importante actividade 
no campo do cine amateur dende 
os anos trinta. Nado en Barcelona, 
trasládase posteriormente á Coruña 
e foi o impulsor do Clube Ama
teur de Coruña, auténtica escola e 
cine na que deron os seus primei
ros pasos moitos dos nomes máis 
importantes do cine galego: Antó
nio Simón, Miguel Gato, Xavier 
Villaverde, etc. A sua influenza 
queda patente nas suas aparicións 
como actor en moitas das curtame
traxes realizadas na Galiza nos 
anos 70 e 80. Xunto á realización 
de películas en Super 8, tales como 
"Dos versiones del mar", "El jura
do", 'El cine amateur" ou "Al Nasr 
Altaír", a actividade de JEDN cén
trase na sonorización de filmes 
mudos, nun afán por sestituir a os 
vellos cásicos silentes a sua orixi
nária complicidade cos espectado
res. Entre as suas sonorizacións 

Exposicións 

Javier Cabo 
Villa verde 
Mostra "Praias" na GaJeria 
Sargadelos de Compostela. 

Miguel Arolfo 
Pinturas na Galeria Obelis
co de A coruña. 

Pintores 
Españoles na 
Escola de París 
Inauguración o dia 7 coa in
tervención do crítico Mário 
Antolín. Na Sala de Exposi
cións do Centro Cultural 
Caixavigo e na Nova Sala de 
Exposicións Caixavigo (Po
licarpo Sanz, 26, primeiro). 

A España Oculta 
Mostra fotográfica de Cris
tina García Rodero no Mu
seo Municipal de Ourense. 

A. Sobral e 
Enrique Velasco 
Obras na Sala da Delega
ción Provincial de Cultura 
de Pontevedra. 

destacan: '~Me
trópolis", "San
gre e AREA", 
"Nosferatu", 
etc., até chegar a 
uns trinta traba
llos. O primeiro 
día de proxec
ción de cada mes 
ás 20,15h na Sa
la de Proxec
cións do CGAI, 
na rua Durán 
Loriga, 10-bai
xo. A Coruña. 

Tokyo-ga 

Os Sons do Pórtico 
O dia 7 ás 20, 15h proxectarase no 
local do CGAI en A Coruña este 
documental dirixido por Manuel 
Gómez Segarra que na sua primei
ra parte descrebe o proceso de re
cons trución dos fo.strumentos do 
Pórtico da Glória, e na segunda 
céntrase no concerto celebrado na 
Catedral compostelá. 

Formato Vídeo S.L. 
O día 8 ás 20, 15h nos locais do 
CGAI poderase ver unha sinopse 
da produción de "Formato Vídeo 
S.L." ao longo <lestes tres anos de 
actividade. 

Win Wenders 
Con motivo da apresentación do 

Luis Calvo 
Obra de Javier Cabo Vlllaverde. 

ganizan unha mostra na Sa- Monir 
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2 número da revista "Vértigo", o 
CGAI propón un "Especial Wim 
Wenders". Os días 11 e 12, como 
sempre ás 20,15h nos locais do 
CGAI pasarase o filme O medo 
do porteiro ante o penalti, fita 
de 1971 baseado na novela de Pe
ter Handke e protagonizada por 
Arthur Brauss e Erica Pluhar, en
tre outros. Os días 13 e 14 pro
xectarase Tokyo-Ga, dirixido por 
Wenders en 1985. Documental 
no que o autor procura restrear as 
pegadas do director xaponés Ya
sujiro Ozu e dos seus filmes, na 
moderna cidade de Tokio. Entre
vistas con Chisu Ryu, o actor que 
interpretou o papel de "pai" en 
moitas das suas películas, e con 
Yuharu Atsuta, o seu operador 
habitual.+ 

dunha exposición de obras 
de pintores galegos. 

Carmen Ares 
Oleos no Café Isaac de Ou
rense. 

Fernando Gago 
Ballesteros 
Fotografías na Sala de Ex
posicións da Deputación 
Previncial de Lugo. 

Ouriveria 
Na Casa da Cultura de Vila
nova de Arousa mostra de 
reproduccións de ouriveria 
de Alfredo Arocena. 

Freire Portas e 
Xosé Molares 
Obras na Sala do BBV de 
Vigo. 

Xurxo 
Gómez-Chao 
Obras na Galeria Cegrac de 
A Coruña até o 23 de Maio. 

Klaus Staeck 

Acuarelas deste artista no 
Ateneo Ferrolán. 

la dos Peiraos de Vigo, e 
unha subasta de obras que 
terá lugar o dia 27 de Maio 

Gravados e debuxos na Ga
leria Trinta de Compostela. 

Na Casa da Cultura de Olei
ros (Casa Charry) ven de 
inaugurarse unha exposi
ción de cartaces promovida 
pola Casa da Xuventude, di
rix ida especialmente ao 
alumnado e profesorado dos 
Coléxios Públicos, que esta
rá complementada por li
bros e revistas e actividades 
didácticas. Até odia 15 . 

Percepción: 
as portas do 
noso cerebro 
Mostra cientffico-pedagó
xica na Casa do Concello 
de Cee. 

Pro-Povo 
Cubano 
Os colectivos de artistas 
"Toxo Verde" e "Assi" or-

ás 20h no Centro Cultural 
Caixavigo. 

Galicia en foco 
Mostra fotográfica no Hotel 
Aurora de Verín. 

Marfíns de 
Eiravella 
Mostra que ten como tema o 
Camiño de Santiago no Mu
seo Diocesán de Tui. 

Xosé Lodeiro 
Pintura na Galeria Dársena 
de A Coruña. 

Pintores Galegos 
O dia 7 inauguración na 
Taberna de Eligio, en Vigo, 

Pax1nas coOI denadas por 

MARGA R. HOLGUIN 

O llo de vidro 
Mostra deste colectivo foto
gráfico até o dia 18na SaJa 
de Arte Caixavigo, Galerias 
Policarpo Sanz-Velázquez 
Moreno, Vigo.• 

A crítica 
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"Deus salve América" 
XURXO ESTÉVEZ 

Ecoaba ainda a voz de Milton Nascimento, durante a sua 
visita a Galiza, desexando "o fim dessa maldade, que é o 
gás, que gera o caos, é a marca da loucura. Africa, em no
me de Deus, cala a boca desse mundo e caminha ... ", can
do estalou en Los Angeles, a segunda cidade dos EEUU, 
en pleno corazón do estado máis rico da Unión, unha for
midábel sublevación popular anti-racista. 

Non nos corresponde aquí analisar os feitos, nen adiantar 
vaticínios -xa nos gostaria- sobre o fin do coloso imperial á 
man deses millóns de pobres que iniciaron o "Maio Ameri
cano", nen mesmo antecipar a exportación da revolta aos 
bairros marxinais do Sul de Londres nos próximos días. 

Agora ben, hai un aspecto que si analisaremos: que ideas 
impuxeron os mass-media durante a cobertura desinforma
tiva? Alén de mostrar o evidente, pois non era causa de 
ocultar o vídeo coa malleira da policía a un negro que deu 
orixe a todo o conflito unha pinga de sadismo e traxédia 
non debe faltar nunca no boticário do meio-dia-, teles e 
xornais esforzáron-se por explicarnos que "a violéncia de
sencadeouse porque bandas armadas máis de cen- de ne-

. gros e hispanos iniciaron o saqueo, os incéndios e os ase
sinatos a sangue frio dos transeuntes brancas". Ademais 
"as primeiras vítimas foron na sua maioria bombeiros tiro
teados polos negros para evitar que apagasen os incén
dios". "Houbo numerosas ·vítimas entre as forzas da orde". 

Ünte lein, nunha pequena columna perdida entre gran
des titulares sensacionalistas, certos detalles sobre o balan
za provisional. Resulta que a maioria dos mortos eran ne
gros e hispanos. Só un, un coreano, era o proprietário dun 
negócio asaltado. Entre os 2.500 feridos oficialmente reco
ñecidos, quince eran policías e bombeiros e non se cita 
nengun deles morrese ou estivese entre os feridos graves. 
O presidente Bush, consternado polo veredicto da sentén
cia que absolveu aos policías tomou medidas e mobilizou 
un total de 20.000 -policías, soldados e "marines" para 
aplacar a "violéncia". 

Asi que algo máis debe haber que esa apestosa idea de 
que "os coreanos traballamos duramente para prosperar, 
no entanto os negros folgazonean pois non lles gosta tra
ballar", coa que nos intoxica un xornalucho. Tal vez influía 
que "un de cada cato negros está na cadea ou ten proble
mas coa xustiza" -escoiteino en TVE, non o inventei eu, 
xúroo- e que a aplastante maioria dos condenados a morte 
no país da toleráncia e a democrácia sexa negros. 

Logo do toque de queda "para preservar as liberdade e os 
direitos humanos" e dos dez mil prisioneiros que captura
ron os gloriosos "marines" unha idea final redondeará o 
traballo de manipulación desinformativa: "voltou a tranqui
lidade a L.A., San Francisco, Atlanta e Tampa. Ramatou a 
violéncia" . 

Marabillosa primavera de paz, con perfumes de ·cámara 
de gas e cóxegas que o sangue altera de Vóltios de cadei
ra eléctrica con vídeo. "Blues" interrompido da voz escura 
parada na gorxa en pausa obrigatória ao apertarse o nó 
corrido dunha soga.. . 

Teatro 

TBO Teatro 
O día 7 última representación no 
Teatro do Centro Cultural Caiavi
go ás 20,30h coa obra "Mangantes 
(tordos e piraguas)". · 

Els Joglars 
O dia 9 de Maio estarán no Tea
tro Rosalia de Castro da Coruña 
coa obra "Yo tengo un tío en 
América".+ 
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CUSTA RECONECER MOSCU 
•XULIORIOS 

Q uen nestes dias de primavera 
visite Moscú poderá comprobar 
os primeiros e desvastadores 

efectos da reforma económica impulsada 
polo Presidente ruso Boris leltsin. A capi
tal da nova Federación poderia ser repre
sentada graficamente non por San Basílio 
ou a Praza Vermella senón por un imenso 
e interminábel zoco no que persoas de to
das as idades negócian e comércian co 
principal propósito de obter os rendemen
tos indispensábeis para sobrevivir. 

Arredor do Kremlin, nos subterráneos das 
grandes e espaciosas avenidas, na rua 
Nikolskaia, na Avda. Teatralni que condu
ce a Lubianka, na popular Tverskaia, pero 
tamén na avenida de Lenin á altura do 
monumento aos cosmonautas, en lzmailo
vo ou nas estacións de metro, por todas 
partes en definitiva, frolecen mercados es
pontáneos nos que se pode atopar practi
camente de todo, pero a précios elevadí
simos para a média actual de ingresos de 
calquer habitante de Rúsia. 

Os mercados van da 
man da miséria e a 
mendicidade. As desi
gualdades máis brutais 
comenzan a facer acto 
de preséncia. Nalguns 
semáforos os nenos en 
idade escolar oferécen
se para limpar os cris
tais dos veículos Merce
d es de importación. 
Pensionistas ou xubila
dos, empobre.cidos e 
marxinados dese mer
cado incipente e sen 
apenas recursos pró
prios (a pensión mínima 
é de 900 rublos) deam
bulan perdidos palas 
ruas, abatidos e desmo
ralizados. O alcolismo 
fai estragos. Hai como 
unha resaca colectiva 
na que todos encarnan 
un ambivalente e con
trad itório sentimento 
respecto ao inmediato 
pasado: añoran os bós 
tempos nos que tiñan 
todas as seguridades e non lle perdoan a 
quen se acomodaron neles ata arruinalo 
todo. Os maiores reprochan aos vellos e 
noves dirixentes o seu actual desarraigo. 

Baixa radical no nível de vida 

Pode dicirse que a probreza é o primeiro 
que os rusos coñecen a fondo do modelo 
de desenvolvemento capitalista ainda sen 
ter entrado nel en plenitude. Vitali Golova
chov, observador político do diario Trud, di
cíame convencido, que a actual era unha 
fase dura, pero inevitábel para acceder a 
un nível de vida similar ao dos países occi
dentais. Pero en todo hai matices. Se o de
bate sobre a obsolescéncia dos mecanis
mos económicos da hiperplanificación é to
talmente marxinal non acontece o mesmo 
cando se trata da magnitude, o senso ou o 
ámbito das transformacións en curso pois 
en función diso o resultado final pode con
cretarse de xeitos sensibelmente distintos. 
Será a batalla politic dos vindeiros anos. 

Polo de ag .a: fib~ra'li } dos précios 
decretada .c'o~enzos "Q1 neiro provo-
cou como fecto imediato Lfr=i a baixa radi
cal do ní Lde vida. V~ ... sectores de 
povoación .. on vítimas- d descalabro 
económico e ocial. o afirma Am-
non Kapeliouk;· .u os rusos viven 
actualmente con ingresos por debaixo do 

mínimo de subsisténcia. Os précios au
mentaron en seis veces no que vai de· ano 
e en 11,2 se os comparamos cos vixentes 
en Xaneiro do anterior. O viceprimeiro mi
nistro da protección social, Alexandre Jit
nikov, declaraba recentemente que dos 
nove millóns de moscovitas, máis de dous 
non dispoñen apenas de protección so
cial; no total de Rúsia calcúlase que están 
nesta situación 65 millóns de persoas dun 
total de 150. Nos próximos meses o pano
rama pode complicarse debido a que moi
tas empresas veranse na tesitura de pe
char repercutindo de imediato esta cir
cunstáncia na elevación da cifra de de
sempregados (prevense de 5 a 7 millóns 
a finais de ano). No primeiro trimestre a 
inflación situouse no 600% (a previsión 
guvernamental era dun 400%) e a caida 
do producto interior estímase nun 20%. 

A medida respeito dos précios é comple
mentada no programa de Gaidar con pro
postas concretas respeito a outras duas 
variábeis: a privatización e a convertibili
dade g.o rublo. 

Polo. que toca ao proceso de privatiza
ción, ainda está nos seus comenzos e 
presenta como nos demais paises do Les-

te, innumerabeisdificultades. No pequeno 
comérico, nos servícios nas pequenas e 
medianas, empresas, o proceso desenvól
vese con menor lentitude pero preñado de 
tal confusión e anarquía que benefícia en 

·exclusiva ~sectores económicos de escu
ra procedéncia. Algunhas fontes sinalan 
que do 50 ao 80% dos comércios, dos al~ 
macéns e dos hoteis privatizabais de 
Moscú están controlados pola mafia. 
Unhas duas mil bandas criminais .organi
zadas operan en território ruso e pugnan 
polo afroramento normal.izado dos seus 
negócios ao amparo da nova situación. 

Sectores da vella nomenklatura, despraza
dos voluntária ou obrigatoriamente das · 
suas antigas ocupacións, algúns deles ma
nifestamente vinculados con aquela máfia 
e todos a distáncias quilométricas dos ide
ais socialistas, levan meses situándose en 
empresas con certo futuro coa perspectiva 
de converterse a medio prazo nos donos · 
ou xestores das mesmas. O capital estran
xeiro é aínda algo así como unha pinga de 
auga nun océano inmenso. Pero a actual 
equipa· guvernamental prepara un paquete 
lexislativo para favorecer a súa participa
ción en sectores chave da economia que 
incluen a explotación da indústria petroleira 
e de extracción das riquísimas matérias pri
mas que posúen. De non establecer co
rreccións, a corto prazo serán os tres gran-

des beneficiários deste proceso (máfia, no
menklatura e capital exterior). 

Polo que atinxe á convertibilidade do ru
blo, o Fondo Monetário Internacional que 
recentemente admitiu o ingreso de Rúsia 
no seu seo e que avala e inspira a totali
dade do programa de Gaidar, xa conce
deu un fondo de vários millóns de dólares 
para garantir a estabilidade da moeda. Ac
tualmente o curso do cámbio é de un dó
lar por 120 rublos. Os expertos consideran 
que o curso real é de 25 a 30 rublos por 
dólar. O mercado negro de divisas foi 
practicamente eliminado alimentando nal
guns sectores a esperanza dunha pronta 
e total normalización da situación. 

Pero o optimismo é compartido por moi 
poucos. As críticas arrécian desde numero
sos sectores sociais. Non sementes da par
te dos que añoran un pasado que nunca 
volverá senón de quen asumindo a inevita
. bilidade do mercado e desbotando calquer 
volta á hiperplanificación, consideran que o 
actual programa de reformas está despro
visto dun mínimo de sensibilidade social. 

A variábel elexida, a terápia de choque, 
produciu efectos catastróficos na viciña 

Polónia, convertida por 
Jeffrey Sachs e a sua 
equipa de aduladores, 
nun ermo socio-econó-

-mico e político. E a si
tuación de Jilusia é sen
sibelmente distinta (pior) 
á de Polónia en 1989. 
Non só pelas diferéncias 
de carácter económico 
ou social, algunhas in
cluso estruturais (espe
cialmente na agricultura 
privatizada nun 80% no 
país centroeuropeo), se
nón pelas derivacións 
que neste senso apre
senta o complicado en
tramado de relacións na
cionais e interestatais. 

Ainda compartindo un 
espácio económico co
m un, cada Estado da 
CEI ten o seu próprio 
programa de reformas e 
as suas políticas non 
están concretadas. Ca
da Estado mantén posi-

cións diverxentes a respeito de cuestións 
chave como a privatización da indústria, 
da terra, ou o papel do Estado. Actual
mente só existe coordenación efectiva na 
política enerxética. E non existen razóns 
que permitan asegurar unha consolida
ción dos lazos económicos actuais, se
nón máis ben do contrário: introducindo o 
sistema de cupóns (imediato anteceden
te do que en breve será a moeda própria, 
o carbovanet) Ukraína sentou as bases 
para rachar con ese espácio económico 
único. 

Esa imprevisíbel evolución na CEI e as in
suficiéncias do apoio económico agardado 
dun exterior onde as contradicións e difi
cultades agrándanse cada dia (desacorde 
no GATT, convulsións en Alemania ou en 
Estados Unidos, discrepáncias sobre as 
medidas para relanzar a economía mun
dial) acabarán por facer mella nos plante
amentos reformistas. A persisténcia na 
actual política froito máis dunha opción 

. ideolóxica que de análise certeira da reali
dade e do sinalamento de vías para aca
dar o progreso e o desenvolvemento de
sexado, pode conducir a un camiño sen 
saída, a un valeiro político de consecuén
cias tan imprevisíbeis como inestábeis. + 
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TRES EN RAIA 

O camiño 
que nunca f oi 

• G. LUCA DE TENA 

O camiño .de Santiago cumpriu· 
mil anos porque nunca existiu. 

Habia etapas, pousos e treitos e unha 
cidade terminal pero os pasos que se
guía o peregrino non facian moita dife
réncia. Esa é a razón de que na via 
francesa, por exemplo, haxa camiños 
de inverno e de verán ou vales nos 
que hai até seis vereas diferentes. O 
importante era a viaxe, non o camiño 
físico . O pavimento era en todo o máis 
resultado de millóns de pés a bater 
contra a terra e as follas deitadas. Por 
iso resi~tiu aos papas falsos, a Eras
mo, a Napoleón e a Carrero Blanco. 

Non sabemos se sobrevivirá a Fraga. 
Un exército de máquinas aterra congos
tras, move terras e vai deixando tras de 
si unha pista de catro metros con mu
ros, cunetas, pasos a desnível e pavi
mento de pedras e terra batida ao xeito 
das vías romanas. Esta última gracia é 
polo visto un tributo do conselleiro da 
Presidéncia ás calzadas desaparecidas. 

Os executores enfebrecidos desta ca
rísima estupidez poderian lembrar que 
foi Fraga quen nos anos sesenta tivo a 
idea xenial de vender a primeira liña 
de praia das costas peninsulares de 
Levante ao précio simbólico dun peso. 
Trinta anos despois, as cidades balne
ário do desarrollismo franquista figuran 
en todas as guias como lugares non 
recomendados, nos que o mar de ce
mento ten máis densidade ca o mar 
que os turistas ian contemplar. Pola 
contra, as faias do precioso val de Be
lagua atraen a xente de todo o mundo, 
unha vez que se zafaron (non sen vio
léncia) dunha teima do actual presi
dente da Xunta que quixo convertilas 
ennon sei que disneilándia do esqui. 

A recuperación do Camiño podía limitar
se a franquear pasos atuidos, a salvar 
regos e lameiros e a repoñer o manto fo
restal nos vales queimados ou eucalipti
zados, tanto ten. lso, eliminar os verte
doiros e dispor sistema non rechamante 
de sinais era todo o que se precisaba. 
Nunca existira o camiño mais célebre do 
mundo. Tal vez cando lle rematen o pavi
mento acaben coa motivación e o misté
rio que lle dera mil anos de vida.+ 

VoLVER AO REGO 

A serte é un dos últimos redutos 
democráticos que quedan. Un

ha vez tócalle aos ricos e outra aos po
bres. Desta foi Líbia a beneficiada. O 
governo de Tripolí emiteu unha nota na 
que sinala que os distúrbios de Los 
Angeles proban que a xustícia dos Es
tados Unidos, contestada polos seus 
próprios cidadáns, non pode erixirse 
en "modelo de integridade para os de
mais". Ubia negáse, como se sabe, a 
entregar a dous paisanos acusados do 
atentado de Lockerbie polo governo 
norteamericano. 

Os árabes esperan que os ianquis es
teñan polo menos durante un mes en
tretidos cos seus próprios asuntos.• 




