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A división occidental exacerbou as posicións enfrontadas no interior de 

A guerra balcánica da CE 

Un membro das milicias musulmáns de Bósnia agachase detrás dun muro na loita contra o exército despois do cerco feito aos cuarteis no centro de Sarajevo. 

Os labregos 
galegos 
seg u en 
rexeitando 
as cuotas 
O Ministro italiano de Agricultura 
aludia aes intereses nacionais 
que tiña que salvagardar como 
argumento para non asinar unha 
reforma da PAC que impuña a 
aplicación de cuotas ao seu esta
do, o cal pésie a ser vello na CE, 
foi considerado un "insubmiso" 
nesta matéria pala escasa cuota 
que lle correspé>ndia, non aplican
do a "supertaxa". ltália pedia dous 
millóns de toneladas, e ao non re
cebe r dita S!.Jma simplesmente 
non asinou o acorde, deixando en 
evidéncia aes que afirman que en 
Bruxelas non se poden ir defen
der "intereses nacionais".+ 

(Páx. 5) 

O paro do 28 
revela de novo 
a sintonia entre 
Fraga e Felipe, 
segundo CCOO 
A aprobación do proxecto de lei 
de folga por parte do Governo do 
Estado caeu sobre un vaso que 
xa pingaba pois ánimos dos tra
balladores e dos sindicatos esta
ban alterados por mor do decre
tazo. O tono de Felipe González 
e de Carlos Solchaga foise mo
derando a medida que palpaba a 
situación social, mais non asi os 
feitos. Fraga e Cuevas arroupa
ron ao Presidente, e Aznar ficou 
só. A Galiza do 2 de Abril plane
aba discretamente sobre a nova 
convocatória de folga. A nego
ciación só era unha reivindica
ción dos traballadores. • 

(Páx. 7) 

O transporte 
público perdeu 
en Vigo 24 
millóns de 

• • v1axe1ros 
O próximo ano remata a conce
sión do transporte urbano de 
viaxeiros da cidade de Vigo que 
ostenta a empresa Viguesa de 
Transportes S.A., polo que está 
aberta a posibilidade de mudar 
a fórmula de prestación deste 
servizo público. A discusión es
tá aberta e os distintos intere
ses empresariais mistúranse 
ces diferentes enfoques políti
cos que parecen adoptar os 
grupos municipais. A fórmula fi
nal que se tome terá maior im
portáncia polo ensaio de gover
no municipal entre o PSOE e os 
nacionalistas.• 

(Páx. 8) 
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PEPE CARREIRO 

A destrución do aparato produtivo iugoslavo favorece intereses dos Doce 

As posicións diverxentes da CE 
converten nun incéndio 

o lume dos Balcáns 
G. LUCA DE TENA·M. VEIGA 

Despois de nove meses de bombardeos, milleiros de martas e máis de 1.300.000 fuxidos, alónxase a probabilidade 
dun armistício en lugoslávia. Os enfrontamentos internos deixan a lugoslávia ás portas da ldade Meia, pero nengun 

dos membros da CE sacrificou posicións estatais para resolver por via pacífica o conflito. 
Cos .tuxidos de Bósnia, son ca
se un seis por cento os iugosla
vos que tiveron que abandonar 
os seus fogares por causa da 
guerra. Bágoas, marte e estra-

. gos que pasan nas ruas de ci
d ad es tan metidas na história 
de Europa coma Dubrovnik, Za
g reb, Split ou Sarajevo. Nos 
dous últimos meses son 1 .300 
os iugoslavos mortos en Bósnia. 

Detrás da traxédia dos Balcans 
está a lembranza das carniceirias 
entre sérbios e croatas na 11 Gue
rra Mundial, das fronteiras de 
contención de turcos e austro
húngaros, a instalación cruzada 
de trece étnias distintas e a bal
canización (parcelación) intensi
va dun território especialmente 
sensíbel entre Leste e Oeste. Pe
ro a lembranza da crueldade é un 
nível de argumentación de pouco 
alcance, mentres a reivindicación 
nacional non é sinónimo univer
sal de violéncia. 

Nos Balcáns hai que se referir á 
internacionalización do conflito 
e ao fracaso interno da CE para 
acordar unha posición política. 
Franza, Gran Bretaña, España 
e Grécia apostaron por unha fe
deración reformada baixo direc
ción sérbia e co apoio decisivo 
dos Estados Unidos; Alemaña e 
ltália pediron o recoñecemento 
dos novas Estados, co voto en
gadido de Austria. As duas ten
si óns exacerbaron un conflito 
interno que en só nove meses 
deixa grande parte dun país in
dustrializado ás portas da ldade 
Meia. 

A marte e a destrucción estra
gan cada dia un pedazo de lu
goslávia. Pero a CE, tan unáni
me ainda no bloqueo de lrak 

despois de castigalo coas ar
mas, non se pon de acordo para 
frear a limpeza étnica emprendi
da por Milosevic. Norteamérica, 

Cos fuxidos de Bósnia xa chegan a 
1 .300.000 os que tiveron que abandonar 
os seus fogares por causa da guerra 

Enterro en Pradhanska Slatina, vila croata. 

apóstol da defensa armada e 
fulminante de Kuwait, considera 
que o dos Balcans é un conflito 
rexional europeo de rarísima 
complexidade. Cada nova ma
tanza revela os límites da diplo
mácia de Occidente ao tempo 
que hipoteca a futura indepen
déncia política e económica dos 
paises da ex-federación socia
lista. Un complexo entramado 
de instáncias de pacificación, 
desde a ONU á CSCE, revelan 
a sua perfeita inutilidade para 
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solucionar unha crise exclusiva
mente europea. 

As balas trazadoras pegan contra 
un caixón de recollida do lixo; un 
soldado coa roupa esfiañada pro
téxese por tras dun buzón de co
rreos; unha rapaza chora agarra
da á saia da sua nai que fuxe 
dunha barriada en chamas. A Eu
ropa sen muro de Berlin non re
coñece como próprias estas ima
xes dos tele-xornais, en paisaxes 
urbanas que poderian se traspor 
a Paris, Milán ou Viena. Son epi
sódios nidiamente europeus, par
te dunha película interminábel 
que os cámaras das televisións 
de todo o mundo rodan desde 
Outono pasado en lugoslávia. 

Complicado demáis 

Por que será que desde o derribo 
do muro de Berlín, en 1989, lgos
lávia é o único Estado socialista 
cuxo proceso de transición de
semboca en guerra? Cada Esta
do europeu ten unha explicación 
oficial sobre a fogueira dos Bal
cáns, pero todos concordan en 
lle botar as culpas a un entrama
do étnico, de inaccesíbel comple
xidade cultural antes ca política. 
O vocabulário da desesperanzsi 
rentea as veces o ridículo. "E 
complicado demáis", explicaba 
hai pouco o negociador da CE 
Lord Carrington cando lle pergun
taban nunha conferéncia de 
prensa de quen era a responsa
bilidade das matanzas. "Non hai 
quen o desenguedelle" argumeR
taba o vice-secretário de Estado 
norteamericano, Lawrence Ea-



Franza, 
Gran Bretaña, 
España e Grécia 
apostaron por unha 
federación 
reformada baixo 
dirección sérbia e 
co apoio decisivo 
de EEUU 

gleburger, que acostuma repartir 
equitativamente as culpas. Pero 
onde está realmente a complica
ción? As informacións da guerra 
non poden se reducir a enfronta
m entos de raiz cultural, senón 
máis ben de poderes armados 
que non se poden trasladar direc
tamente a estados de opinión. 
Hai unha realidade representada 
pola manifestación de nais e país 
que pedian hai días ás portas do 
ministério de Defensa de Belgra
do o regreso dos seus tillos da 
fronte de Bósnia; está tamén a 
postura activa dos partidos sér
bios de oposición, que claman 
contra a guerra, así como o cha
mado exército iuguslavo en Bós
nia, que é unha forza militar com
posta por sérbios de Bósnia que 
en grande número buscan a de
serción como fuxida dun comba
te surrealista contra os seus pró
prios viciños. 

Cada membro da CE mira de 
esguello a posición do viciño e 
ten presente a dos Estados 
Unidos mentres sube a diário a 
intensidade da violéncia arma
da. ELJropa chama palas tropas 
da ONU cando ve que están a 
perderse os papeis (Febreiro 
do 92), pero Washington pro
testa porque 634 millóns de dó
lares parécelle moito précio pa
ra a operación. Por fin consi
gue unha rebaixa de 28 millóns 
despois de várias semanas de 

tirapuxa e de moitas vidas per
didas. 

O membro da dirección do parti
do comunista renovado de Eslo
vénia, Voiko Venisnik declaraba 
a A Nosa Terra en Liubliana que 
non se podia atri.buir a violéncia 
aos agrávios históricos de Eslo
venos, Croatas ou Bósnios. Nen 
dos Sérbios. "Non podemos cair 
no erro de llia Erenburg cando 
escribira aquilo de matade aos 
alemáns, no canto de parade 
aos nazis". O clima interno da 
ex-federación socialista difire da 
paisaxe de ódios antergos cruza
dos que pintan moitas crónicas. 
De feíto a insisténcia dos croatas 
por asinar un acordo con Belgra
do non decae nen nos momen
tos de máxima tensión". 

Os organismos de paz contem
plan con impoténcia como ale
máns e austriacos defenden po
sicións que contradin as propos
tas de acordo coa CE. Berlín ten 
máis de 150 empresas en Eslo
vén ia, Croácia e Bosnia, entre 
as que están Bayer, Hoecht, 
Siemens e AEG. Emisários de 
Zagreb, Liubliana e Sarajevo 
percorren desde hai dous anos 
os bancos de Bonn e Viena pa
ra pagar a reconversión iniciada 
nos 80, que sorprende ao banco 
federal iugoslavo coa cuarta dé
beda externa do mundo. Alguns 
talan sen embozo de cobrar o 
précio do expansionismo ale
mán, mentres os sérbios revo
can o acordo de Tito de renun-

Berlin ten máis 
de 150 empresas 
en Eslovénia, 
Croácia e Bósnia, 
entre as que están 
Bayer, Hoechst, 
Siemens e AEG 

r-------------------------------------------------, 
A latino-arnericanización 
dunha república 
autoxestionada 
lugoslávia, os eslavos do su/, 
acabaron pagando cara a sua 
autonomía a respeito do blo
que do leste, bandeira do ma
rechal Tito, e a consecuente 
relación privilexiada con Occi
dente. Os paises da CEE eran 
os principais fornecedores co
merciais da desaparecida fe
deración lugoslava (o 41,7% 
en. 1990) e tamén os princi
pais clientes (o 39, 1 %). Esta 
polarización non só viña de 
atrás, senón que mesmo vinte 
anos antes tiña visos máis 
acentuados. Asi en 1970 o 
48,5% dos produtos importa
dos por lugoslávia proviñan da 
CEE, ao tempo que este mer
cado acaparaba o 41 ,2% das 
exportacións. 

O desenvolvemento occidenta
l izad o estivo na raiz da sua 
forte débeda exterior: 200 mil 
millóns de dólares. O pago dos 
intereses comia o 40% do va
ior das exportacións en 1985. 

En 1986 a inflación acadaba o 
nível do 1 00% e ao ano se
guinte xa ascendía ao 150%. A 
situación económica non dei
xou de deteriorarse, mentres a 
dependéncia de Ocidente con
vertiu a lugoslávia no país eu
ropeu cuxo comércio exterior 
lembraba máis ao dos países 
lationamericanos. 

Esta situación serviu de cómo
da panca política para Ociden
te, sobre todo Alemaña, exten
samente introducidos no país 
balcánico e con capacidade pa
ra presionar directamente so
bre a sua economía. 

O número de parados, superior 
ao 15% da povoación -cifra moi 
alta nun país de economía esta
talizada- e o descenso do nível 
de vida nutriron o descontento e 
incrementaron as diferéncias 
entre as sete repúblicas e as 
duas províncias autónomas que 
compoñian a federación.• 
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Rua de Vukovar na fronteira entre Croácia e Sérbia. 

A NOSA TERRA 3 
Nº 524 -28 DE MAIO DE 1992 

ciar a reparacións de guerra. Fa
lan de miles de millóns de mar
cos ao tempo que acusan a 
Bonn de dirixir a estratéxia de 
defensa en Croácia con tácticas 
e armamento da OTAN. No en
tanto, Estados Unidos pacta con 
Milosevic a non intervención a 
cámbio dun novo pacto federal 
no que se corte pala metade a 
intervención do Estado e se 

abran portas ao capital. 
DELMI ÁLVAREZ 

masiado caro para unha cam
paña eleitoral especialmente 
dura. 

Os últimos bombardeos sobre 
Bósnia deixan á CE sen argu
mentos cos que defender a po
sición ·de Milosevic. As tropas 
das Nacións Unidas vense na 
abriga de abandonar Sarajevo 
e Estados Unidos, soporte prin
cipal do governo de Belgrado 
durante os últimos nove meses, 
deixa na cuneta un aliado de-

Pero hai quen pensa que este 
recente acordo dos ocidentais na 
oposición a Belgrado -que xa 
contempla a expulsión de Milo
sevi c da CSCE- chega tarde. 
"Non sei que poderia facer a CE 

(Pasa á páxina seguinte) 

Asuntos internos 
Para as capitais políticas do mundo, as causas 
de que os españois decidiran matarse entre eles 
desde 1936 á 1939 eran sobretodo rencores 
históricos e fóbias nacionalistas. Mais hoxe é 
sabido que aquela guerra non teria durado tres 
anos, de non ter sido encrucillada de intereses 
mundiais. Tamén, o conflito lran-lrak foi algo 
máis que a guerra entre dous paises, como 
despois do Golfo se recoñeceu. Hai que 
sospeitar de certas guerras sanguiñentas, 
fratricidas, que se alongan máis alá do 
comprensíibel. A diplomática terminoloxia do 
problema interno que xustifica a non intervención 
exterior, agacha moitas veces o contrário: unha 
intervención que xa se está a producir, pero de 
maneira solapada e que, lohxe de poñer paz, 
carga as pistolas. 

Hoxe, case un seis por cento da povoación 
iugoslava anda sen rumbo palas estradas, cun 
fardel ao lombo, á busca dun refúxio. Hai só 
nove meses, os integrantes desa compaña que 
moitos noticiários chaman ingovernábel, eran 
cidadáns dunha federación socialista, abourados 
por un plan de axuste deseñado polo Fondo 
Monetário Internacional que agravaba razóns de 
receo e insolidariedade históricas. Mais non por 
iso deixaban de ser cidadáns cumpridores da lei, 
nun país de renda meia, amplamente 
industrializado e cun alto nível cultural. Por que 
lago lle corresponde a lugoslávia a condición de 
único Estado socialista cuxo proceso de 
transición desemboca en guerra? 

A responsabilidade máis invocada volve a ser a 
do rexurdir dos nacionalismos. De feíto a partir dos 
anos sesenta os opositores croatas e eslovenos 
do réxime socialista auto-xestionário lograron a 
identificación de centralismo económico e 
nacionalismo pan-sérbio. Situaban o contramolde 
desta situación no mercado, a descentralización e 
a independéncia. A partir de Xuño de 1991, o 
governo de Milosevic comezou a rectificar con 
operacións armadas estes procesós de auto
determinación. A escalada dos bombardeos 
sérbios sobre Eslovénia e Croácia, demostra que a 
crise federal non está producida pala reivindicación 
nacional senón pala sua represión violénta. 

Outro argumento tópico pasa pala lembranza da 
fronteira militar de contención que contra o turco 
levantaran os Habsburgo na Krajina e Eslavónia. 
Pero o pasado e a balcanización (parcelación) 
non abondan para explicar o fracaso sucesivo 
dos intentos de paz en lugoslávia. Precisamente 
por ser o Estado do Leste no que se dá a máis 
alta intervención de capital transnacional e a 
débeda externa máis onerosa, lugoslávia é máis 
sensíbel ca outros paises socialistas ás 
influéncias externas. 

Unha parte da CE, Inglaterra, España, Franza e 
Grécia, apostaron forte por un novo acordo 
federal baixo governo sérbio. Esta foi tamén a 
posición dos Estados Unidos. No entanto, 
Alemaña e ltália optaron polo recoñecemento dos 
novos estados Croata e Esloveno. A oposición . 
británica á hexemonía de Bonn aparece tralas 
actas de nove meses de mareo de Lord 
Carrington, representante da CE no conflito. Que 
Alemaña extenda a sua influéncia cara os 
territórios históricos da casa de Habsburgo, (cos 
que ten máis en comun ca os ingleses cos 
texanos), non é de interese para os seus rivais na 
CE mentres ltália contempla unha maior 
influéncia na Istria (reclamada polos fascistas do 
MS~, administrada por unha Croácia 
independente e democristiana. Non é asi, de 
certo, como mellar se defende o dereito a auto
determinación dos povos. 

O fracaso político e diplomático da CE teria pois 
un motivo que non é a ingobernabilidade dos 
balcáns. A nengun dos paises con algo que dicer 
na matanza dos eslavos do Sul, lle estoFba que 
os avances históricos na socialización destes 
povos, tan castigados pola história, podan 
perderse entre acusacións mútuas e trasacordos. 
No remate, os plans de recuperación foron 
sempre magníficos negócios para os paises con 
excedentes, a condición de que xunto coas 
fábricas e vilas estragadas, os cidadáns que 
saian da guerra accedan a o novo arde sen 
reclamar as vellas cartas de direitos gañados 
depois da derrota dos nazis.+ 

ANOSA TERRA 
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Concello de Petrinja alcanzado por unha granada. 

(Ven da páxlna anterior) pleno relevo da carteira de Exte-
para axudar", explicaba Lord Ca- rieres, e aparentemente doido 
rrington á BBC ao pé da notícia pelas críticas que apandou des-
de que 700.000 bósnios peregri- pois de condear a Sérbia en cu-
naban á procura de refúxio. tono pasado. Estados Unidos 

cámbia a sua postura e di que 
A frustración parece remplazar hai presionar a Sérbia pero que 
anteriores seguridades. Bonn debe ser a CE quen o faga. Pero 
adopta un papel secundário, en a CE di que non ten novas inicia-

tivas. A parálise diplomática che
ga xusto cando moitos temen un
ha estratéxia sérbia que procure 
involucrar a Albánia, Grécia, Ro
mánia, Bulgária e Turquia. "Non 
haberá quen pare aos sérbios 
agora que teñen probas abando 
de que non haberá intervención 
da CE", comentou Franjo Kuslan, 
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xornalista de Zagreb á perguntas 
da redacción de A Nosa Terra. 
"As posicións internacionais so
bre os Balcáns non cámbian. 
Non hai máis novidade que al
guns Estados que condenan con 
algo máis de firmeza a Sérbia. 
Nestas condicións o seguinte ob
xectivo dos chetníks sérbios será 

A guerra vai 
abreviar en causa 
dun ano, unha 
reconversión 
industrial que 
levaría unha 
década 

a expulsión dos albanos de Ko
sovo á Macedónia e Albánia para 
reclamar este território como par
te da Gran Sérbía". 

Coa anexión de novas territórios, 
Sérbia estaría obviamente en me
llares condicións de negociar os 
límites dunha nova federación re
ducida. Parte da sua posición de 
forza estaria na implicación direc
ta dun Estado da CE, Grécia, que 
hai meses que xunta tropas na 
extrema de Macedónia e critica 
aos membros comunitários que 
prestan o seu apoio á indepen
déncia deste território federal. Ra
miz Alía, ex-presidente de Albá
nia, di que a ameaza de Belgrado 
é o primeiro perigo co que ten 
que enfrontarse agora o seu país. 

Pero por moito que Belgrado dea 
internacionalizado o conflito, a 
factura da guerra será para os 
seis paises e duas rexións autó
nomas da federación iugoslava. 
Certamente, o descobremento, 
despois da marte de Tito, de que 
lugoslávia tiña a cuarta débeda 
externa do mundo, non fixo se
nón agravar os factores de receo 
e insolidariedade que as profun
das diferéncias económicas en
tre o Norde e o Sur suscitaran 
desde os anos sesenta . M. 
Glenny, no seu Europa do Leste 
no tempo da democrácía (1990) 
di que a inflación acadara en 
1989 o 2.500 por cento. O gover
no emprendeu un axuste duro 
con enormes custes sociais. Ain
da asi, convertiriase no mellar 
alumnos do Fondo Monetário In
ternacional (FMI) do Leste, des
pois de Polónia. 

"A guerra vai abreviar en causa 
dun ano, unha reconservión in
dustrial que levaría unha década 
-sumariza Franjo Kuslan en Za
greb. A indústria croata da cons
trucción naval e dos tecidos, que 
ocupaban o tsrceiro e cuarto lu
gar en importáncia na produc
ción federal, están en cachizas; 
o turismo non se vai recuperar 
en anos".• 

A1guns talan sen 
embozo de cobrar 
o prezo do 
expansionismo 
alemán, mentres 
os sérbios revocan 
o acordo de Tito de 
renunciar a 
reparacións de 
guerra 
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ltália non asinou o acordo, nen aceitou as cuotas, en virtude "dos intereses nacionais" 

A PAC, reforma ou maquillaxe 
• X.C. GARRIDO 

O Ministro italiano de 
Agricultura aludia· aos 
intereses nacionais que 
tiña que salvagardar 
como argumento para 
non asinar unha 
reforma da PAC que . 
impuña a aplicación de 
cuotas ao seu estado, o 
cal pésie a ser vello na 
CE, foi considerado un 
"insubmiso" nesta 
matéria pala escasa 
cuota que lle 
correspondia, non 
aplicando a 
"supertaxa". ltália pedia 
dous mi llóns de 
toneladas, e ao non 
receber dita suma 
simplesmente non 
asinou o acordo, 
deixando en evidéncia 
aos que afirman que en 
Bruxelas non se poden 
ir defender "intereses 
nacionais". 

Contrasta esta atitude coa do 
Ministro español , quen solicita
ba 900.000 Tm. e asinou con 
500.000 (de venda á indústria). 
En todo caso, o acorde xa esta
ba asinado hai tempo. O pro
blema parecia radicar en como 
presentalo ante a opinión públi
ca. Durante toda a semana pré
via as televisións guvernamen
tais deron imaxes dos atarefa
dos ministros preocupados e 
por fiíl, "despois de pasar a noi
te en vela" ao cabo de árduas 
discusións, chegaron a un acor
de do que xa nos círculos agrá
rios comunitários se tiña en rea
lid ade coñecimento dos seus 
térmos. A prensa, por outra par
te, evitou até agora un coñeci
mento claro dos térmos reais 
da Reforma. 

A reforma cínxese a unha varia
ción cuantitativa de variábeis do 
modelo (cuotas, prezos, pri
mas, ... ) pero non existe mudan
za significativa no modelo de Po-
1 ítica Agrária Comun. Asi, baixan 
os prezos de carne e cereais, 
conxelando os dos lácteos, e 
asignando cuotas aos Estados, a 
alguns dos cales (Grécia, ltália e 
España) selles aterece un incre
mento. Contado, deberán some
terse á redución de cuotas lácte
as nun 3%. Polo tanto, seguirá 
habendo excedentes, interven
ción, cuotas, dumping e primas. 
Durante algun tempo, sen em
bargo, a opinión pública terá a 
impresión de que existiron cám
bios substanciais. 

A valoración dos sindicatos agrá
rios foi diferente. Mentres Xóve
nes Agricultores apresurouse a 
calificala de positiva, Unións 
Agrárias manifestou as suas re
servas porque deixaba sen acla
rar "que explotacións ian que
dar". O SLG, e con el os sindica
tos membros da CPE (Coordina
dores Labrega Europea), adverti
ron aos labregos que non se dei
xaran enganar pola linguaxe e 
propuxeron unha alternativa que 
cuestiona non só cuantitativa
mente (se é máis ou menos cuo
ta, prezo, etc ... ) senón cualtiati
vame n te o modelo de política 
agrária comun. 

A CPE esixe unha distribución 
xusta do FEOGA, prezos agrá
rios diferenciados (un sostén li
gado á produción pero limitado 
pala extensión da explotación), 
control da produción, limitación 
da sobre-intensificación, supre
sión da fianciación das restitu
cións a exportacións, imposto a 
partir dun certo volume por ex
plotación, limitación de importa
ción de PSC e proteaxinosos, 
diversidade e denominacións 
xeográficas controladas, promo
ción da agricultura biolóxica ... 
Propostas que suporian, na sua 
opinión, unha mudanza subs
tancial da PAC cara cumprir o 
obxectivo dun espazo rural vivo 
en todas as rexións de Europa, 
cunha produción de alimentos 
de calidade en harmonia co me
dio ambiente.• 
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As mobilizacións labregas contra a reforma do PAC chegaron aos ouvidos dos ministros de agricultura da CE 

Ante a delegación de Ministros da CE 
Dez mil labregos 
manifestáronse en Cúria 
• X.C.G.C./CURIA 

O dia 26 reunironse os Ministros 
de Agricultura da CEE, por primei
ra vez despois da aprobación da 
"Reforma", en Cúria (Portugal), 
tendo xa que escoitar as protestas 
de labregos da .Galiza, Portugal e 
España. lnterviron representantes 
das organizacións convocantes, 
SLG, CNA e COAG, e da Coorde
nadora Labrega Europea. Unha 
visita turística dos Ministros á re
xión do Douro tivo que ser sus-

pendida por mor das protestas. 

Lídia Senra expuxo a alternativa 
da CPE para unha reforma en 
profundidade da PAC , e Emilío 
López Milucho encendeu os áni
mos dos labregos portugueses 
nunha alocución que rematou sa
cando un puñado de terra sina
lando que era a bandeira dos la
bregos, o que foi efusivamente 
aplaudido. 

Tras vários enfrentamentos coa 

policia os Ministros aceitaron 
receber a unha delegación de 
labregos. 

Antes de transcorrida unha se
mana desde a aprobación da 
Reforma a Comisión de Agricul
tura viuse asi abrigada a entre
vistarse coas organizacións 
agrárias contrárias a esta. Este 
feito supuxo tamén o desmante
lamento da imaxe de aceitación 
por parte dos labregos da refor
ma da PAC.+ 

ANÁLISE CRÍTICA DUNHA POLÍTICA AGRÁRIA INFANTICIDA 

Quizá unha sociedade poda definirse po
los seus crimes en canto son a expresión 
máis substancial do seu espírito colectivo 
na execución individual da negación da 
mesma. E ultimamente Galiza está a 
apresentarse diante da opinión pública 
como un país infanticida polo grande nú
mero de asasinatos de miniños ao que 
estamos asistindo. En todos eles poden 
esculcarse motivacións individuais, pero 
a concentración que están a ter nunha 
nación determinada do estado pódennos 
facer aventurar outras hipóteses, as cales 
eu, en princípio, non vou relacionar cau
salmente, e si casualmente. Quer dicer, 
quizá sexa unha coincidéncia entre o mo
delo de política agrária, e portante, de so
ciedade, e estes crimes; pero o certo é 
que a simetría é total. 

As propostas da reforma da PAC resú
mense nunha "sálvate ti, e os que veñan 
detrás ... que se fodan". As primas para 
abandono, conxelación de terras, xubila
ción anticipada, etc ... supoñen que as 

X.C. GARRIDO COUCEIRO 

explotacións non teñen sucesión. As cuo
tas parten da idea de que non se incor
porarán xóvenes ás explotacións envelle
cidas e portante non precisan producir 
máis que o límite que estaba usando os 
vellos. A política forestal de promoción 
das espécies de crecimento rápido como 
o eucalipto con conse-
cuéncias irreversíbeis 
para o solo; a sobre-in-
tensificación que deixa 
as terras sen alento, 
as ág uas freáticas 
contaminadas, o ar in-

como a forma de infanticídio máis comun. 
E coa nova PAC podarán dicer que lle se
rá posíbel a uns cantos facer diñeiro facil, 
pero o que non se pode asegurar é que 
sirva para proporcionar alimentos sanos a 
sociedade. A 380 pta./Kg. de carne, cando 
producila custa máis de 500 pta./Kg. abri-

ga necesariamente ao 
produtor a introducir al
g un tipo de elemento 
que faga rendíbel a ac
tividade; ou p_echar a 
explotación. Cando re
centemente a ONU si-

fectado polo metano, ... 
denotan un absoluto 
desprécio polas xera
cións vindeiras. 

"A negación de 
alimentos ricos en pro
teínas aos nenos" 
(Marvin Harris) é un 
dos métodos que a an
tropoloxia ten sinalado 

'As primas e as 
cuotas supoñen 
que non se 
incorporarán 

nalaba nun informe que 
a esperanza de vida 
era menor en Harlem 
(New York) que en Ban
gla Desh, quizá nos es
texa anticipando as 
consecuéncias do mo
delo agrário cara o que 
nos levan na CEE. xóvenes ás 

explotacións" Nos círculos agrários, 

de todas as medidas da PAC, a que máis 
morbo causou foi a prima por sacrifício 
de reses recén nacidas, a que popular
mente xa se coñece como "pirma de He
rodes". Esta medida sintetiza simbolica
mente todas as demais. Ou quizá teña
mos que recorrer a outro personaxe bíbli
co para ilustrar o que a PAC representa 
para Galiza. Quizá o nos o povo nos faga 
lembrar a Abraán obedecendo a un Deus 
que lle ordena sacrificar ao seu filio como 
mostra de fidelidade. Fidelidade a valo
res metafísicos como "sobran os gale
gas", "un país é mais moderno canto me
nos labregos ten", "ser labrego é ser 
atrasado", en definitiva "eliminenos aos 
labregos" e a sua descendéncia. En Es
parta tamén se asasinaban as nenas por
que non era axeitadas para a guerra, 
quer dicer, non eran "eficaces e competi
tivas". Polo menos na actualidade, coas 
novas técnicas de interrupción do emba
razo, podían introducir un novo suposto 
de legalización do aborto: "afectado pala 
Política Agrária Comun". • 



6 ANOSA TERRA 
Nº 524- 28 DE MAIO DE 1992 

DIAS -

•O Tribunal 
Superior falla a 
favor dos 
profesores do 
Manuel Antonio 

A Consellaria de Educación 
vulnerou un direito fundamental , 
o de liberdade de expresión, no 
proceso disciplinário levado a 
cabo contra os tres profesores 
sancionados do coléxio Manuel 
Antonio de Vigo, segundo 
senténcia do Tribunal Superior 
de Xustiza da Galiza. 

O TSX considera que as 
opinións e os calificativos 
vertidos por estes tres docentes 
non poden ser consideradas 
como faltas graves e por este 
motivo senténcia que deben ser 
retiradas do expediente. 

Ainda asi , o TSX considera que 
o expediente cumpriu 
osrequisitos legais requeridos, 
polo que os afectados deberán 
de agardar á resolución do 
contencioso-administrativo 
aprese.ntado contra a sanción, 
que, despois desta senténcia, 
deberia ser favorábel aos 
profesores.• 

• Éxito da folga 
en Euskadi 

Os sindicatos de Euskadi, LAS e 
ELA-STV, decidiron adiantar 
para o Mércores 27 a xornada 
de folga xeral, arrastando na sua 
dinámica ás centrais estatais. A 
convocatória foi todo un éxito 
coa paralización total nas 
Vascongadas e en máis dun 50 
por cento en Nafarroa, ainda que 
a incidéncia foi desigual segundo 
as zonas: maior nas que o · 
nacionalismo basca ten máis 
preséncia, pois UGT e CCOO 
non apoiaron a taiga nesta 
província por non considerala 
integrante de Euskadi. 

Os sindicatos abertza/es 
xustificaron esta convocatória 
anticipada, pala "vitalidade dos 
sindicatos autóctonos, que non 
teñen que ir a remarque dos 
estatais como estes pretenden 
sempre; pala dinámica que 
CCOO e UGT lle quixeron dar a 
esta xornada de folga; por 
considerar que o paro de só 4 
horas non vai dar a resposta 
contundente dos traballadores e 
pala situación especial de 
Euskadi".• 

• O bluff da 
Administración 
única 

O Conselleiro da Presidéncia, 
Dositeo Rodríguez, substituiu a 
Manuel Fraga no Parlamento 
para explicar o tema da 
.Administración única. A 
incomparecéncia presidencial foi 

tomada pala oposición como un 
novo desprezo ao Parlamento, 
acusación que ven senda 
reiterativa e que neste momento 
cobra máis forza por canto Fraga 
lribarne, explicou en distintos 
foros, desde Madrid a Berlín, 
desde Vigo a Bruxelas, a sua 
pro posta. 

Pero a explicación dada polo . 
Conselleiro da Presidéncia sobre 
a auséncia do Presidente non 
deixa só en entredito a posición 
do PP sobre o Parlamento, 
senón tamén a própria proposta 
da Administración Unica, por 
canto xustificou a auséncia de 
Fraga, alegando "que a 
redacción da proposta non se 
rematará até dentro duns tres 
meses". 

Por se isto fose pouco Dositeo 
Rodríguez tampouco aclarou 
para nada o contido da proposta, 
que ao longo dos discursos 
"etéreos e comuns", de Fraga, se 
foi transformando até perder 
todos os eus perfis primeiros e 
quedar como un 
b/uff,unhatarebelada do 
presidente para ocultar os 
problemas reais. • 

• Villares 
someterase a 
unha moción de 
confianza 

Despois de que o claustro 
rexeitase a xestión levada a 
cabo pala equipade governo o 
pasado ano, o Reitor da 
Universidade, de Compostela, 
Ramón Villares, decidiu 
someterse a unha moción de 
confianza. A Mesa do Claustro, 
que se reunirá o próximo Luns, 
fixará a data da sesión 
extraordinária do máximo órgao 
universitário. 

Ramón Villares recabará o apoio 
da maioria absoluta que o elexiu 
hai dous anos, de non 
conseguilo convocará unhas 
novas eleicións para despois do 
verán. A derrota da actual equipa 
reitoral débese a que ao claustro 
no que se debatia a xestión non 
asistiron os PAS (que lle deron o 
apoio cando foi elexido) en sinal 
de protesta pola política laboral, 
e tanpouco os CAF, que quixeron 
mostrar asi o seu disgosto cos 
derroteiros que estaba a tomar o 
reiterado, seguindo liña de 
"oposición crítica" aprobada no 
seu último congreso. A 
insuficiéncia presupostária pode 
condicionar tamén as estratéxias 

NESTA SEMANA 

• Visita do Vicepresidente cubano 
O Vicepresidente cubano, Xosé Ramón Fernández, está de visita oficial na Galiza. Ademais de entrevis
tarse con Fraga, está a ser recebido en vários concellos. En Oleiros celebrouse unha recepción oficial e 
unha multitudinária cea na que participaron máis de 600 persoas. Na sua visita a Vigo tivo lugar unha re
cepción en Castrelos, asinando no libro de honra (momento que recolle a foto). Na entrada protestaron al
guns exiliados cubanos.• 

dos distintos grupos 
nacionalistas que apoiaron a 
Villares.+ 

•Éxito dos 
ex-comunistas en 
Berlin 

O Partido do Socialismo 
Dernocrático consegiu o 11 ,2 por 
cento dos votos nas eleicións 
municipais celebradas na cidade 
de Berlin. O resultado é moito 

1 

máis importante se ternos en 
canta só a parte oriental da 
cidade, na que conseguiu 
demostrar que segue a ser o 
"Berlinvermella",ainda que tamén 
aumentou votos na maioria dos 
bairros da parte ocidental. 

Os votos dos descontentos pala 
actual situación económica non 
foron parar, como temian moitos 
observadores, á extrema direita 
senón aos ex comunistas. En 
bairros tan problemáticos como o 
de Arzahn, o POS consegiu o 
34,9 por cento dos votos, 
mentres que os xenófobos non 
superaron a barreira do 5 por 
cento.+ 

• 111 Asemblea de 
Izquierda Unida 

A división de Izquierda 
Unida quedou 
consagrada na sua 111 
Asemb1ea segundo 
recoñeceu o Coordenador 
Xeral , Julio Anguita, ao 
afirmar que saen "duas 
conceicións diferentes, 
dous proxectos". 

Julio Anguita 

As diverxéncias 
mostradas nesta 
organización no último 
ano, en vez de . 
resolverse, quedaron 
ainda máis patentes. Asi 
ao tema organizativo 
(federación de partidos 
versus partido político) 
hai que sumarlle agora 
outras discrepáncias se 
cabe ainda moito máis 
profu ndaseperigosas : 
asuaposición 
anteoPSOE,aquen 
pretenden achegarse os 
reformadores, e mesmo a 
posición sobre a unidade 
europea, criticando os 
acordos de Maastricht. 

Anguita tivo o respaldo do 
60 por cento dos 
delegados, mentres que 
Nicolás Sartorius contou 
co 40 por cento, entre 
eles os galegas. Sartorius 
pretende que desapareza 
o PCE, ainda que segue 
no partido.+ 

CARLOS PUGA 

•O PSG-EG acorda 
refundarse e 
aproximarse ao BNG 

O Consello Nacional do Partido Socialista 
Galego-Esquerda Galega logrou unha pos
tura calificada de "síntese" pola maioria 
dos membros da Executiva que a respal 
daron coa sua preséncia nunha rolda de 
prensa na que a deron a coñecer. 

Na resolución afírmase que o PSG-EG 
quer "impulsar con outras forzas pol íticas, 
grupos sociais e persoas un proxecto de re
fu ndación ,propoñendo un novo proxecto 
político para a esquerda e o galeguismo, de 
acorde cun programa reformador, democrá
tico e nacionalista". Este novo proxecto uni
tário apresentaríase como tal ás próximas 
eleicións autonómicas , ainda que para as 
xerais o PSG-EG "buscará de modo ime
diato unha alianza do nacionalismo, espe
cialmente co BNG". 

Esta síntese é a suma das tres tendéncias 
(recoñecidas polo portavoz Carlos Vázquez) 
confrontadas no pasado congreso, que se
gue deixando ao partido na indefinición.+ 

• O BNG oferécelle ao 
PSG-EG integrarse nas 
suas listas 

O Consello Nacional do Bloque Naciona
lista Galega tomou o pasado dia 23 de 
Maio a decisión -que terán de ratificar as 
bases da organización frentista- de reali 
zarlle un oferecimento formal ao PSG-EG 
para concorrer conxuntamente ás elei
cións xerais próximas. A fórmula aprobada 
polo máximo órgao da frente entre asem
bleas, é a de integración dos militantes do 
PSG-EG nas listas do BNG, especificando 
as suas siglas partidádas; decisión que 
dará a coñecer despois de comunicarlla 
ao partido liderado por Domingo Merino . 

O BNG pretende seguir así o camiño de 
· confluéncia nacionalista, empregando co 
· PSG-EG a mesma fórmula que puxo en 
marcha para a entrada na frente do 
PNG-PG .+ 

Ramón Villares, rector da Universidade de Santiago 



GALIZA E MUNDO 
A FOLGA DO 28-M . 

'Revelouse de novo a sintonia Fraga-Felipe', afirma CCOO 

A média xornada de paro 
desenvólvese entre as presións do governo 
• HORÁCIO VIXANDE 

A aprobación, a última 
hora ,do proxecto de lei 

non son máis que acenos cara á 
galeria para tratar de desactivar 
a mobilización". A chamada á 
negociación por parte de Felipe 
González en Sevilla non calou 
nos sindicatos, que non conce
deron credibilidade a estas de
claracións. As sondaxes na xor
nada prévia ao 14-D indicaban 
unha participación menor que a 
que indican agora, un 35 fronte 
ao 45 %. A pesar dos datos o 
Governo tratara de darlle unha 
leitura negativa naquela ocasión. 

Connivéncia 
Fraga-González 

"As declaracións de Fraga a res
peito da posibilidade dun pacto 
de governo PSOE -P P e a súa 
oposición á folga poñen ás cla
ras as boas relacións e a estrei
ta sintonía política entre Raxoi e 
a Moncloa", declara Xan Fonte
la. "lsto revela unha falta de coe
réncia entre Fraga e Aznar -en
gade Benedito Garcia-, non sei 
se son globos sonda ou un en-

(f) frontamento, eles teñen que 
~ aclaralo". · 
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de folga por parte do 
Governo do Estado caeu 
sobre un vaso que xa 
pingaba, os ánimos dos 
traballadores e dos 
sindicatos estaban 
alterados por mor do 
decretazo. O tono de 
Felipe González e de 
Carlos Solchaga foise 
moderando a medida que 
palpaba a situación social, 
mais non asi os feítos. 
Fraga e Cuevas 
arrouparon ao Presidente, 
e Aznar ficou só. Na 
Galiza do 2 de abril 
planeaba discretamente 
sobre a nova convocatória 
de folga. A negociación só 
era unha reivindicación 
dos traballadores. 

Maastricht é invocado por Xan 
Fontela, portavoz da UGT, quen 
atopa neste ,acordo o fondo do 
problema. "E un ataque frontal 
aos traballadores que ten que ter 
unha contestación significativa. A 
agresión complétase, esta vez 
aos sindicatos, coa lei de folga". 
Para a sua central o Governo 
ampárase na maioria parlamen
tária para non negociar, introdu
cindo "tímidas modificacións por 
médio de emendas, asegurando 
que deste xeito atenden ás de
mandas dos traballadores, dei
xando a un lado a solicitude de 
negociación e esquecendo que a 
representación popular é moi 
máis que o parlamento". 

A folga do 2 de Abril planeou en Galiza na convocatória de média xornada de paro. 

Na Galiza a situación industrial 
entróncase con este entende
mento e aponta unha situación 
específica, para Fontela non 
houbo resposta da Xunta des
pois da xornada de folga o 2 de 
Abril, "a actitude do Governo 
Central é insolente", engade. De 
todos xeitos entrambas mobiliza
cións hai diferéncias notábeis. 
"Agora non pedimos que a xente 
saia á rua -asegura Benedito 
García- , o modelo de mobiliza
ción é distinta pero hai unha con
tinuidade evidente, a cuestión da 
reivindicación de reindustrializa
ción está presente".• 

"Os xestos de Felipe González · 
di Benedito Garcia, de CC.00 -

A galiña ou o ovo? 

As ameazas, veadas ou non , dos 
sectores contrários á folga coñe
ceron várias etapas. "Non sei se 
a coincidéncia de datas entre a 
folga e o dia das Forzas Arma
das é intencionada -asegura Be
nedito Garcia- , non seise xa a ti
ñan decidido, pero a belixeráncia 
foi amáis. Desde lago as decla
racións dos empresários nas que 

suxerian medidas de persecu
ción aos traballadores en precá
rio son inconstitucionais e ina
ceptábeis. Por outra parte, o Go
verno xa non fala, como ao prin
cípio de fraude ao INEM, porque 
saben que nós preguntamos po
lo fraude fiscal ou á Seguridade 
Social. Permitir a súa existencia 
é un dos elementos que distin
guen a un governo progresista 
de un reaccionário". 

REFLEXIÓNS SOBRE UN MOMENTO E UNHA ESTRATÉXIA 

Resulta evidente que hai motivos dabon
do como para convocar o paro do 28 de 
Maio, e que este, a diferéncia da Folga 
Xeral do 2 de Abril, ten unha extensión 
estatal. Outra cousa é que afecte por igual 
a todas as "autonomias" o Decretazo e a 
necesidade dun Plan Industrial, ou que o 
Decretazo e o Proxecto de Lei de Folga 
cheguen nun intre no que, de non evitalo 
desde o nacionalismo e dado o seguidis
mo que historicamente manifestou o sindi
calismo estatal na Galiza, pode cortar a 
loita pola industrialización que conseguiu 
un ponto álxido o pasado 2 de Abril. 

Pódese temer, e con moita razón, que es
ta nova loita nos aparte da campaña a fa
vor do desenvolvimento do País e a cria
ción de emprego, que é prioritária e fun
damental. Tamén salta á vista que o pro
tagonismo do sindicalismo nacionalista é 
menor nunha mobilización de carácter es
tatal, e que as revindicacións do País que
dan diluídas. lsto mesmo pásalle a CCOO 
e UGT en folgas como as do día 2 de 
Abril, onde o nacionalismo no seu conxun
to saiu reforzado, pero non puderon ob
viar a sensibilidade social existente. 

Non hai dúbida de que desde CCOO e 
UGT a nível estatal pratícase unha políti
ca de exclusivismo, que trata aos sindica
tos nacionalistas con chulería, pero isto 
non debia tacemos perder a cabeza e os 
obxectivos que nos ternos marcado, asi 
como medir exactamente a nasa própria 
capacidade actual. Ante todo porque a di
visión sindical só favorecería ao Governo 
e á patronal nun intre moi delicado. Por 
outra banda, non se pode esquecer, que 
acabamos de sair dunha Folga Xeral difí
cil de superar e mesmo repetir a curto 
prazo, que esixe actuar con tino, e, ase
made, que manter ese nível de apoio so
cial en calquer mobilización esixe da parti
cipación do sindicalismo estatal e· das or
ganizacións agrárias. Ainda que isto últi
mo non quer dicer que se teña que man
ter unha actuación única en todos os mo
mentos, ou deixar de manifestar as dispa
ridades de critérios existentes; mesmo en 
moitos intres é conveniente que se mani
festen con forza. 

En todo caso non é fácil moverse nas cir
cunstáncias actuais e, dentro desta estra
téxia, resultaria máis sinxelo, moito máis, 

que desde a CIG nos decantásemos por 
unha actuación de extensión da confronta
ción tamén con estas forzas. Pero, sem
pre hai un pejro, asi non poderíamos con
seguir corpo suficente como pra forzar á 
Xunta e o Governo a realizar modifica
cións da sua política actual , tanto respeito 
da Galiza como en matéria laboral e so
cial. Dirase que disto estamos ainda lon
xe, pode que si, pero tendo en conta os 
resultados do día 2 de Abril moito máis 

'A unida de cos 
sindicatos estatais trae 
consigo unha 
necesidade de 
profundizar no debate 
e de ser rápidos na 
táctica' 

perto que polo outro camiño, probado du
rante rnoitos anos e en mellores circuns
táncias internas e externas. Esta estraté
xia trai consigo unha profundización no 
debate porque nos abriga a un maior xogo 
de cintura; pero como contrapartida, estes 
mesmos debates esténdense ao sindica
lismo estatal. Estamos en momentos que 
hai que ser atrevidos , mais tamén evitar 
precipitacións que logo non teñen retroce
so ou que estes se conseguen despois de 
moitos anos perdidos, do que hai unha 
longa e negativa experiéncia. 

A própria estrutura da CIG, hai que reco
ñecelo, non favorece a rapidez de movi
mentos necesária, nun intre no que ade
mais de claridade de obxectivos resultan 
fundamentais os bos reflexos. Coa unifica
ción total das estruturas, tal como se ten 
manifestado polos Congresos de ambos 
os dous sindicatos, poderemos contestar 
con mais efectividade os problemas pro
postos no campo laboral e social, e que o 
sindicalismo nacionalista teña o protago
nismo que merece.• 

MAl\ UEL MERA é Secretário Xeral da INTG-CIG 
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SERVIZOS PÚBLICOS 

O número de usuários descendeu de 40 millóns no ano 1970 a só 16 no pasado. ano 

O remate da concesión a Vitrasa 
abre a polémica sobre o transporte público en Vigo 
•A.EIRÉ 

O próximo ano remata a 
concesión do transporte 
urbano de viaxeiros da 
· cidade de Vigo que 
ostenta a empresa 
Viguesa de Transportes 
S.A., polo que está 
aberta a posibilidade de 
mudar a fórmula de 
prestación deste servizo 
público. A discusión está 
aberta e os distintos 
intereses empresariais 
mistúranse cos 
diferentes enfoques 
políticos que parecen 
adoptar os grupos 
municipais. A fórmula 
final que se tome terá 
maior importáncia polo 
ensaio de governo 
municipal entre o PSOE 
e os nacionalistas. 

O transporte público de viaxeiros 
na cidade de Vigo ven senda po
lémico nas últimas décadas. As 
protestas viciñais e estudantis 
deíxáronse sentir na rua ao lon
go destes últimos anos, moitas 
veces de xeito virulento. A "exas
perante lentitude, a incomodida
de, a inadecuación de liñas e o 
sistemático incumprimento de 
horários, asi como a falta de 
axudas sociais", son as eivas 
máis significativas , segundo o 
movimento viciñal. As sistemáti
cas subas anuais de tarifas non 
repercutiron no melloramento do 
servizo, o que levou a que o nú
mero de usuáríos descendese 

desde os 40 millóns que utiliza
ron os autobuses no ano 1970 
aos 16 míllóns que o fixeron o 
ano pasado. 

Nen que dicer ten que está situa
ción repercute no conxunto dos 
cidadáns, a xeito de problemas 
circulatórios (o censo de veículos 
triplicouse desde o 79 ao 92 che
g ando nestes momentos a 
115.600); problemasde estacio
namento; dificuldade da vida pio
nal; incremento da contamina
ción; forte nível de impacto acús
tico e o retraimento a desprazar
se ao centro por parte dos cída
dáns, o que leva, segundo un in
forme do BNG, "a que se trans
mita unha pésima imaxe do con
xunto da cidade". 

Buscar 
a mellora do servizo 
O remate da concesión para o 
ano 93 permite cuestionar a ac
tual concesión a Vitrasa que xa 
anunciou, aproveitando a apre
sentación de cinco novas auto
buses e tres microbuses (matri
culados en Barcelona hai xa vá
rios anos) , que está rematando 
un proxecto para optar unha po
síbel renovación da concesión. 

A concelleira socialista Maribel 
Ayuso afirma que ainda que o 
Concello ten control sobre as ta
rifas e sobre a maioria das deci
sións ·que adopta Vitrasa, "non 
hai posibilidade nengunha de fa
celo sob.re as liñas, polo que é 

necesário ir a un novo contrato". 

Pero Vitrasa non ten nengunha 
medida social, até o ponto que o 
"bono-bus" está financiado polo 
Concello e só se poden acoller a 
el os censados en Vigo. O Con
cello tamén ten que financiar li
ñas "deficitárias". 

O PSOE semella que se inclina 
por unha nova concesión do ser
vizo que ben podia ser de novo a 
Vitrasa, ainda que tamén vai 
concorrer seguramente á canee-

. sión o holding das Koplowitz, 
que xa teñen a maioria dos ser
vizos privatizados. 

O BNG, pola sua banda, realizou 
un documento para ser estudado 

r---------------------------------------------------------L---------------------------------------------, 
Os traballadores denúncian a represión da patronal 

Os excesos de Vitrasa · 
A actual empresa concesionária 
do transporte público de Vigo, Vi
trasa, pretende que lle renoven a 
sua concesión, aproveitando cal
quer ocasión para pintar a sua 
imaxe. A última vez foi a pasada 
semana coa apresentación de 5 
autobuses e 3 microbuses recen
temente adquiridos. Os seus res
ponsábeis gastan de afirmar que 
"cumpren as condicións con ex
ceso", algo que non comparten 
moitos dos traballadores que, en 
declaracións a A NOSA TERRA 
puxeron de manifesto como par
te da frota está caduca, "e non 
teñen os oito anos de antigueda
de como din, senón que moitos 
chegan a doce". Moitos dos au
tocares apresentados como no
vas por Vitrasa, como os recen
tes microbuses, xa veñen roda
dos doutras cidades, neste caso 
de Barcelona. 

Desde o Comité de empresa ta
mén se denúncia que "a revi
sión de indústria estase a pasar 
con un ano de retraso", e como 
"as pezas duns autocares son
lle cambiadas para outros para 
que podan pasar a revisión, á 

volta hai que desmontalas". 

Esta tacañeria contrasta, por 
exemplo, coas partidas que 
nos balances aparecen dedica
das a mercar rodas ou a gasó
leo; segundo un traballador, se 
fosen certas estas partidas · "as 
rodas haberia que cambialas 
cada 15 dias e cada coche te
ria que andar máis de 2.000 
quilómetros diários". 

Pero o balanza económico de 
Vitrasa apresentado ao conce
llo, calificado de "auténtico ca
chondeo" polo responsábel de 
política municipal do BNG, Xa
vier Toba, por resumirse todo 
nun fólio , é digno de estudo. 
Asi , como exemplo, ci tar que 
en 1990 e 1991 Vitrasa, segun
do o balanza, tivo uns déficits 
de 78 e 143,6 millóns de pese
tas, respectivamente, sen que 
nas partidas de 1992 se con
temple para nada a financia
ción desas débedas , e si uns 
benefícios de 248 millóns de 
pesetas, tendentes a aumentar 
os gastos de explotación para 
poder subir as tarifas. 

Política antisindical 

Para asegurarse unha nova 
concesión Vitrasa trata de am
pararse nos traballadores, co
mezando unha campaña de re
collida de sinaturas para que es
tes apoien a sua candidatura. 
Pero non é Vitrasa precisamen
te un exemplo de boas condi
cións laborais. Moi ao contrário. 
O Comité de Empresa ten de
nunciado a política antisindical e 
a persecución daqueles traballa
dores que non sexan sumisos. 

Como exemplo poñen o despe
dimento de 7 traballadores, afi
liadosa CC.00., que entraron a 
traballar en 1987 ao sinarse un 
convénio co concello para a am
pliación de liñas. Estiveron dous 
anos con contratos temporais e 
logo fixéronlles contratos de 
práticas. En Novembro de 1991 
a empresa pretendía .que asina
sen un finiquito para facelos fi
xos. Como se negaron, despe
díronnos. Maxistratura declarou 
os despedimentos nulos e o Tri
bunal de Xustiza da Galiza, en 
senténcia do temido (polos tra-

balladores) maxistrado Facorro, 
declarounos improcedentes. 

A empresa pretende indeniza
los, na vez de readmitilos, men
tres está a contratar a conduto
res, que veñen sobretodo de 
Ourense, polo que non coñecen 
as liñas, con saldos moi baixos. 

O Comité de Empresa tamén 
está a denunciar como hai tra
balladores que se deitan ás 12 
da noite e as 5 da mañá xa es
tán outra vez conducindo, e que 
se realicen "máis de 7 mil horas 
extraordinárias ao ano. 

Pero a empresa canta cun sin
dicato da patronal que está ao 
seu servizo, tendo tamén o 
apoio da UGT (até o ponto de 
que .o Presidente Xosé Luís 
Carballo tenas abroncado dian
.te do resto dos traballadores) e 
de determinados membros da 
CIG. Nestas últimas Comisio
nes Obreras conseguiu a maio
ria, ainda que a empresa fíxoas 
repetir, alegando que un dos 
candidatos tiña un expediente 
de despedimento.+ 

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

XURXO LOBATO 

As protestas 

cidadás contra 

VITRASA forman 

parte da história 

da cidade. 

En 1981 

os parabrisas rotos 

polos estudantes 

na "campaña polo 

bono-bus" foron 

sustituidos por 

cristais non 

temperados 

de grande 

fraxilidade. 

pala militáncia e pola cidadania 
en xeral , no que propón a consti
tución dunha "sociedade privada 
municipal".+ 

Progresiva 
municipalización 
no Estado 
español 
Nos anos 60 a maioria das 
cidades españolas tiñan o 
seu servizo de transportes 
privatizado. A conciéncia que 
se tiña daquela era a de que 
a tarifa aprobada debia pro
vocar os ingresos necesários 
para facer frente aos gastos 
correntes, á vez que amorti
zaba os intereses e o capital 
investido, derivando unha 
plusvalía que permitiria unha 
adecuada renovación técnica 
á vez que cobriria o ánimo 
de lucro do empresário. 

Pero na maioria das conce
sións os benefícios obtidos 
non foron utilizados na me
llara do servizos. Estas me
llaras producíanse a golpe 
de subvención, ao tempo que 
se evidenciaba un avellenta
m e nto na frota porque ao 
empresário non lle era rendí
bel aportar novas capitais. 

Estes efeitos deixáronse sentir 
máis rapidamente nas gran
des cidades, polo que se foi 
producindo unha municipaliza
ción progresiva do transporte 
público, adoptando a fórmula 
de xestión directa, como único 
meio de mellorar a calidade do 
servizo e implementar unhas 
reformas técnicas precisas 
que tivesen obxectivos e pers
pectivas de futuro. 

Asi, Madrid municipalizou o 
servizo en 1950, Barcelona 
dous anos máis tarde. Des
pois seguíronas Huelva, Sevi
lla, Málaga, Valladolid, Valen
cia, Palma de Mallorca, Llei
da, Córdoba, Santander ... • 



POR 1 PTS/MES* 
NON POÑA FREO As SÚAS ILUSIÓNS 

. . 

Si quere mercar coche~ moto ou furgoneta, non se free. Acelere deica 

unha oficina Caixavigo e pida un CREDIMOVIL. 

11 Unha prestación brillante: 16% de interese. 
~ 

O equipamento máis completo: ata 4 000.000 de pesetas. 

~ Un "consumo" mínimo_: 21.692 pesetas ao mes*. 

/ ' Está amortiguado: ten ata 6 anos para devolvelo. 

Velocidade máxima: concesión en 24 horas. 

ADEMAIS UN CREDIMOVIL GRATIS E 25 COMPACT-DISC 
Pida o seu CREDIMOVIL antes do 31 de Xullo porque pode 

sairlle gratis. 

Caixavigo sorteará perante notario o importe de un CREDIMOVIL 

· -ata 1 millón de pesetas- e 25 sintonizadores/reproductores 

de compact-disc para coche. 

Non poña freo á súas ilusións. Pida un CREDIMOVIL en CAIXAVIGO. 

En interese do seu coche. 

Caixavigo 
Unha Caixa para un País 

* Cuota mensual para 1.000.000 de pesetas a 6 anos. Interese Nominal : 16%. TAE sen comisións: 17,23%. 
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GALIZA E MUNDO 

ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

POLÍTICA GALEGA: 
DO ENREDO A PRAXE 

FRANCISCO CARBALLO 

O pensamento político galega reiniciou a sua com
posición nos anos sesenta. Era obra de intelectuais 
que alfaban a realidade social ao través de fírgoas 
desde os seus laboratórios. Nos setenta tivo que 
confrontarse coa conflitividade aceda da vida e dos 
antagonistas do "centralismo". Despois pechouse 
nas elaboracións prévias e nos oitent a volta a que
rer reformularse. Esta reformulación parte dos polí
ticos e conta pouco cos intelectuais; ou tal vez par
te de intelectuais politizados cunha farangulla de 
praxe e outra de encerro nos laboratórios políticos. 

Para que os pensadores políticos servan para cam
biar o país, para que sexan positivos na sociedade, 
non só teñen que estar na lama da nación, senón 
que tamén deben estar moi ao día nas reviravoltas 
do pensamento e dos acontecementos mundiais e 
isto sen frivolidades ensaísticas, máis ao contrário, 
pisando na terra. 

O peor que lles pode pasar aos intelectuais políti
cos é o cerco de intelectuais orgánicos que adu
len e éntronicen ao seu líder; camiño este da he
catombe. A política galega -falo da política ela

A cuarta esixéncia, paréceme, ~stá na renovación 
de dirixentes a todos os níveis. E, sen dúbida, reali
dade a influenza mítica de personaxes carismáti
cas. Teñen un pasto na política, pero tamén elas se 
queiman. Retirarse a tempo é proba de talento e de 
sentidiño da vida. Toda organización séria garda un 
posta de cariño para os que serviron ao país; non 
os posterga, nen os relega ao faiado dos mobles 
retirados. Son persoas que compre ouvir, cuidar e 
respetar. Pero os trepidantes cámbios ideolóxicos e 
sociais abrigan á renovación constante de dirixen
tes. Ainda compre dicer máis: hai dirixentes que 
atravesaron todos os túneis dos partidos, en todos 
deixaron amigos e adversários; uns e outros con le
aldade e deslealdade feudais; a eses dirixentes es
tes fieis só lles fan dano; uns esixen o seu caudillis
mo, os outros rechazan a sua presenza como con
dición para seguer na loita política. Obstinarse en 
ser cabeceira con_tra vento e maré, significa cruce 
de cables, perda de senso histórico. 

Ollemos sen pestanexar a política galega: hai tres ou 
catre formacións de certo número de persoas organi
zadas. O BNG ten unha infraestrutura deficiente; des

borada polos galegas, non 
da mandada desde Ma
drid- fana o intelectuais 
políticos ou os sectores so
ciais organizados? Algun
has organizacións políticas 
galegas tan estarzas para 
que sexan as asembleas as 
que definan os obxectivos 
e as estratéxias. Os resul
tados son regulares. Outras 
organización$ non acredi
tan simbiose algunha entre 
os sócios e os dirixentes. 
Parece máis ben que estes 

O BNG ten unha 
pois de cada Asemblea pro
mete reestruturarse, pero 
non o fai. Segue sen coorde
nación eficaz. Cando surxen 
diferénciaas ideolóxicas lo
cais, os vasos comunicantes 
non funcionan e resultan per
das; ai está o acontecido en 
Chantada ou en Noia: per
das sen sentido, só explicá
beis nunha estrutura defi
ciente no diálogo e na rapi-

intentan marcar unha políti-

· infraestrutura deficiente. 
Cando surxen 
dif eréncias ideolóxicas 
locais, os vasos 
comunicantes non 
funcionan dez en examinar a situación. 

O BNG coa sua enorme ca
pacidade de militantes e de 
orixinalidade criativa non de-

ca de gabinete e de consulta con intelectuais or
gánicos. O caos está á vista. 

bería caer neses erras. O PSG-EG, permanente rei
vindicador dunha esquerda socialista democrática, de 
repente bota pala borda a sua história e nos surpren

A devandita simbiose social non pode deixarse uní- de con proxectos de dereita á esquerda, con posíbeis 
camente ·aos mitins electorais; estes son un test, - novas formas organizativas, novo nome etc. Paréce
non un dialógo social. A modificación a pral de que· me absurdo tirar a vela e o pau por non aguantar na 
a povoación de Galiza asuma os obxectivos dos procesión. Paréceme máis un enredo que unha deci-
partidos galegas non depende de que estes se unifi- sión séria para un quefacer político que previamente 
quen ou de que oferezan programas diferentes, de- se experimentou e despois se aterece ao país. Dos 
pende de que estes penetren no tecido social coa intentos de resucitar CG ou a CNG mais vale calar: 
praxe dos seus membros eco diálogo constante. Aí trátase de persoeiros con bagaxe clientelista e que 
radica o crecemento. Aí está o camiño a andar. poden sumar votos. Non hai nada experimentado, 

· A segunda esixéncia para o predomínio dos parti
dos galegas está na sua democrácia interna. Cando 
nestes partidos as decisións maioritárias son boico
teadas, tales formacións políticas esmorecen. E as 

· minorías que disinten, en vez de pasar a maiorias, o 
que lles acontece é a descomposición interna en 

. bandeirias. Esta aprendizaxe democrática é de altí
simo valor; non existe en grao nengun nos partidos 
estatais, nos que está vixente o caudillismo. Ten 
que ser total nos partidos galegas porque son o ca
miño lento e diferente para a construcción dunha 
Pátria nunha sociedade igualitária e pacífica. 

A terceira esixéncia da política galega para triunfar 
é a sua novedade. Hai que atreverse a inventar. 
Resulta mezquiño canonizar o pasado e apresenta
lo como solución. O pasado nunca é unha solución 
, como máximo é unha inspiración. 

nen pensamento formulado e crido por eles mes
mos, salvo un que outro ben intencionado nesa touza 
de silvas e cerquiños. Penso que pode haber unha 
dereita nacionalista, pero non lle chegou a hora ... de
be estar a empreñar colectivos. 

Os médios convencionais de comunicacións entre
tense máis do debido nos enredos da política: te
ñen aí o seu caldo de cultivo. Cando atopan algun
ha parcela de enredo na política galega, cébanse. 
Esta realidade na comunicación é inevitábel; pero a 
política galega precisa de médios de pensamento e 
de diálogo "sen os vícios convencionais". E a políti
ca galega debería coñecer ben esta realidade dos 
MCS para saber evitar as emboscadas que lle ten
den. A política galega non é un enredo, camiña no
blemente e avanza na penetración social, pero co
mete erras ·e ten a "inocéncia" do deportista pobre 
na palestra do deporte viciado. • 

As novas repúblicas 
bananeiras 
No centro de Varsóvia os anúncios de neón de Coca Cola 
alumean durante a noite longa. Hai tamén pizzas e roupa de 
Italia, bares de sushi (entremeses xaponeses) e sex shops (unha 
delas na avenida Xan Paulo 11) -escrebe Roger Boyes na edición 
de 13 de Marzo do Times Literary Suplement, nun traballo sobre 
os paises do disolto Pacto de Varsóvia. "Os comunistas amaban o 
cemento", segundo concluiu P.J.O'Rourke ao cabo dunha 
investigación de corenta e oito horas. Agora os comunistas 
fixeron mutis e o cemento tamén desaparece baixo anúncios 
xigantes con xinetes Marlboro. Pero todos estes avances tan 
aparentemente revolucionários non pasan de ser a tona do 
capitalismo. Non se da resalto o problema fundamental construir o 
capitalismo sen capital. Os novas ministros, t?n agudos eles, 
cantan outro conto, pero non din a verdade. Elles moi importante 
manter a ilusión da velocidade, dun mercado que cámbia a todo 
gas. Pedalean con toda pero as rodas non avanzan causa. ( ... ) 
Tomemos Bratislava, por exemplo. Moitas das tendas privatizadas 
están pechadas porque os noves proprietários non teñen con que 
renovalas". 

Unha vergoña do noso tempo 
"lsto é unha desgrácia para a humanidade, dixo en Washington 
Haris Silajdzic, ministro do exterior da angustiada Bósnia
Herzegóvina. Unha frase que deberia xelar o corazón de todos os 
que están contra a violéncia" -asi comeza o editorial da edición do 
The New York Times do dia 22 de Maio- Centos de persoas 
marren; de cidades histórica non deixan máis que cascotes. E cal 
é a resposta dos Estados Unidos, da CE e das Nacións Unidas? 
Salaiar, fungar e talar con evasivas. O matón que viola as 
fronteiras internacionalmente recoñecidas de Bósnia
Herzegóvina, debería ter enfrente unha coalición internacional 
dispostas aoque fose necesário para para darlle unha lección. De 
non ser así, a brutalidade coa que están a a tratar a Bósnia 
borrará as esperanzas dunha nova arde mundial( ... ) A George 
Bush, orgulloso líder do mundo livre, non lle doeran prendas para 
decidir que non se debería tole_rar a agresión de lrak sobre 
Kuwait e organizóu unha coalición para lograr a liberación do 
país. Por que non fai outro tanto neste caso?" 

Mátano por intimidalo 
"Un mozo de 21 anos, Manuel M.A. morreu onte en Zaragoza por 
un tiro na cabeza que lle disparou con fins intimidatórios un 
política que quería detelo" -explica un despacho da axéncia OTR 
desde Zaragoza, que inclue El Progreso de Lugo, na sua edición 
de 24 de Maio. O axente, un sub-inspector do carpo de Policía 
nacional, observara ás cinco e meia da madrugada que dous 
mozo asexaban a un usuário dun caixeiro automático, polo que 
deduciu que tentaban atracalo. "Tras identificarse como policia e 
darlles o alto (explica a nota de Xefatura) fixo un disparo 
intimidatório coa arma regulamentar que atinxiu na cabeza a 
Manuel M.A. que morreu decantado. Están a praticarse 
dilixéncias indagatórias e cantas ·actuación resulten petinentes 
para aclarar totalmente o feíto e as suas circunstáncias". 

O abandono do campo 
produce os incendios 
"O sucesso de qualquer política de prevenc;ao dos incendios 
passa pela existéncia de urna populac;ao rural" -explica Rui 
Cardoso no Expresso de 16 de Maio-. Ora, foi justamente a 
desetizac;ao dos espac;os rurais e o aumento dos consumos de 
energías fósseis (en detrimento da.lenha) que provocaram 
grandes acumulac;oes de biomasa (básicamente mato) na floresta 
portuguesa. As políticas comunitárias, e muito em particular o set 
aside, ou seja, a indemnizac;ao pelo abandono de terras agrícolas, 
nao fazem mais do que transformar os excedentes agrícolas en 
excedentes florestais o que, nos paises mediterranicos, acaba 
por ser regulado pelos incendios". 

"Os eucaliptais -sinala Cardoso em outra parte da reportagem
ocupam neste momento o 13 por cento da área floresta! 
portuguesa canta Outros 4,6 por cento correspondem a 
plantac;oes mistas. Destes povoamentos, apenas 54 por cento 
tem capacidades produtivas classificadas como boas. 78 por 
cento dos eucaliptais puros tem idades inferiores a oito anos. 
Estes sao os primeiros dados divulgados pela Associa<;ao das 
Empresas de Ce/u/ose a partir do inventário forestal feíto no ano 
passado por iniciativa desta associac;ao" • 
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MEIOS DE COMUNICACIÓN 

A .editora de A Nosa Terra pretende acadar os mil accionistas 

Promocións Culturais ampliará o capital 
en 30 millóns de pesetas 
•M.V. 

A Asamblea Ordinária de 
Accionistas de 
Promocións Culturais 
Galegas S.A., celebrada o 
pasado 23 de Maio, 
decideu abrir unha 
ampliación do seu capital 
social por valor de 30 
millóns 300 mil pesetas. O 
prazo para cubrir as 6.060 
accións postas á venda 
rematará o 3-1 de 
Decembro do presente 
ano. As accións nominais 
de 5 mil pesetas contarán 
cunha prima doutras cinco 
mil, polo que o précio de 
cada acción será de 1 O 
mil pesetas. Estarán 
exentos desta prima os 
actuais accionistas que 
cantan cun dereito 
preferencial de duas 
accións, sen prima, por 
cada unha vella. 

BARCELONA 92 

A empresa, editora do periódico 
semanal A Nosa Terra, xustifica 
a convocatória desta ampliación 
na necesidade de amortizar par
te dos gastos ainda pendentes, 
xerados pola compra e acondi
cionamento do novo local de 600 
metros cadrados, inaugurado o 
pasado 5 de Decembro, asi co
mo pola necesidade de "garantir 
a expansión do periódico n·o in
mediato futuro". 

O Informe de Xestión presentado 
valora "as dificuldades relativas 
existentes , comuns a toda pe
quena empresa", pero considera 
o intre actual "de crise económi
ca e de reformulación de ideá
rios", tamén como un "momento 
de espectativas", ás que A Nosa 
Terra se ten proposto responder 
co "potenciamento da produción 
periodística, no horizonte de con
seguir en cinco anos a periodici
dad e diária". Nese camiño foi 
considerada positiva a extensión 
da nómina de correspondentes e 
colaboradores que "deberá se
guir senda ampliada". 
Francisco Carballo, presidente 
do Consello de Administración, 
considera que a "demanda de in-

F. Torrente, secretário do Consello de Admón. e Xosé Puga, Conselleiro-Delegado 

formación inserida en Galiza e 
que faga uso de fontes novedo
sas é cada vez maior". Carballo 
sinalou tamén a "tendéncia cre
cente en todo o mundo a valorar 
a información rigurosa e contex
tualizada na prensa, pois ás ou
tras alternativas tenden a ser cu-

bertas pala televisión". 

"Un dos nasos obxectivos, sina
la Xosé F. Puga, Conselleiro De
legad o, e conseguir acadar o 
número de 1000 accionistas. Ac
tualmente ternos algo máis de 
200". Cifra esta cantidade, nun 

Permanecerá no naso país desde o 29 de Xuño ao 4 de Xullo 

panorama xornalístico próprio de 
empresas familiares de curto nú
mero de accionistas, na necesi
dade de garantir "un proxecto o 
máis amplo e plural posíbel. 
Será un proxecto construido de 
abaixo arriba como corresponde 
á nosa proposta informativa". 

A História de Galicia 
.record de vendas 

Foi valorado. tamén o éxito dal
guns das producións próprias 
editadas por Promocíóns Cultu
raís, destacando a coleción Hís
tóría de Galíza, de cuxo primeiro 
volume foron vendidos xa 9 mil 
exemplares. Observando, por ou
tra banda, un retraso na edición 
de Cadernos A Nosa Terra de 
pensamento e cultura que, se
gundo os editores, tratará de ser 
subsanado en parte este ano. 

Tamén o traballo comercial ob
servou unha alza de facturación 
notabel, a respeito do ano ante
rior. O Obradoiro Gráfico de A 
Nosa Terra produce ao ano máis 
de cen libros e outros traballos 
de edición para diversas edito
riais e empresas.• 

Boa parte dos relevistas da antorcha olímpica serán 
designados polas multinacionai-~ 
• VITOR MÍGUEZ 

Unha inconcreta pero 
importante cantidade dos 
relevistas que portarán a 
antorcha olímpica ao seu 
paso por Galiza serán 
designados palas 
multinacionais 
colaboradoras cos xogos 
asi como palas 
institucións que colaboren 
no percorrido. Así se 
desprende das 
informacións vertidas na 
apresentación das etapas 
galegas da flama 
olímpica, que entrará no 
naso país a finais do mes 
de Xuño. 

A antorcha de Barcelona 92 per
correrá na Galiza perta de 700 
quilómetros (596 segundo a or
ganización, que non inclue os te
rritórios do Návia e Bierzo) que 
comezarán a sua andaina o 29 
de Xuño ao meiodia momento no 
que a expedición olímpica cruza
rá o rio Návia e iniciará a sua pri
meira etapa galega á que lle se
guirán cinco máis até o 4 de Xu
llo. Nesta singladura terrestre, o 
lume olímpico estará escoltado 
por 50 veículos e 150 persoas 
que conformarán unha expedi
ción de 700 metros de longo; os 
portadores estabelecerán relevos 
de 0,5 quilómetros a unha veloci
dade de 1 o Km/h, agás aqueles 
realizados én bicicleta e que se 
efectuarán cada 2,5 quilómetros 

a unha velocidade de 25 Km/h. 

Como datos curiosos compre sa-
1 ientar que todos os relevistas 
rián acampados doutro corredor, 
o portador escolta, que aparte de 
levar a antorcha durante o seu 
0,5 quilómetro acompañará aos 
nove seguintes relevistas perco
rrendo 5 quilómetros. Para este 
cometido, arredor de 10.500 an
torchas viaxarán coa caravana . 
para pasar a flama olímpica de 
man en man; os relevistas volun
tários recebirán en obséquio a 

antorcha, que nos outros casos 
poderá ser mercada ao prezo de 
15.000 pesetas. 

Portadores a dedo 

Do informe remitido polo COOB 
92 despréndase unha importante 
mercantilización do evento non 
só manifestando na merca-ven
.da de antorchas senón tamén na 
designación dos portadores. Por 
outra parte, o elemento político 
non estará ausente, adubando 
coa sua presenza a sua estadía 

nas cidades do país. 

Asi, nas distintas urbes galegas 
terán oportunidades de exercitar 
a sua oratória por lapsos de tres 
minutos tanto o Alcalde da locali
dade respectiva como o Presi
dente da Xunta; personalidades 
que poderán delegar en quen 
desexen nestes actos. No infor
me remitido polo COOB 92 non 
se especifica nen sequer se in
tue que a liña argumental dos 
susoditos discursos sexa a de
portiva, outorgándoselle absoluta 

liberdade aos oradores á hora de 
valorar desde calquer ponto de 
vista o paso· da antorcha. 

O dirixismo político do evento 
parase tamél'.1 de manifesto nas 
designacións efectuadas á hora 
de portar o lume olímpico, dado 
que son numerosas as institu
cións e empresas que gozarán 
de tal potestade. Desta forma, a 
nível galejgo serán a administra
ción autonómica e os concellos 
os que escollan portadores (un 
no caso destes últimos). 

Non se descarta que importantes 
figuras do deporte nacional nas 
suas respectivas localidades po
dan ter a honra de seren relevis
tas, mais a sua presenza será 
minoritária frente á daqueles es
colleitos por outro tipo de institu
cións como o Concello de Barce-
1 o na, o COE, o COOB 92 , O 
COI, a Generalitat e o Estado es
pañol. Na apresentación das eta
pas galegas da antorcha, os or
ganizadores non especificaron 
que existise cupo algun á hora 
das designacións que levarán a 
cabo estas institucións. 

O amplo elenco de relevistas 
completarase con todos aqueles 
relacionados coas multinacionais 
e diferentes empresas que cola
boren co comité organizador, ten
do especial protagonismo os gran
des grupos económicos como Se
at, Coca Cola ou Mito. Con esta 
regulamentación, o COOB 92 ex
clue calquer tipo de participación 
popular no translado da antorcha 
fora dos estrictos círculos relacio
nados con sectores da empresa e 
do mundo da administración.+ 
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NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA 

Ramón Castromil 
1 Hai que normalizar o galego 
e acabar coa esquizofrénia 
da língua' 

• XAN CARBALLA 

Ramón Castromil senta no 
despacho do seu avó, 
Evaristo Castromil, 
fundador da empresa, 
tallado en madeira e 
reproducindo os rostros 
das grandes figuras da 
galeguidade e afirma "nesa 
tradición quero entroncar 
agora esta iniciativa dos 
Cantos do Castromil e 
penso que meu avó e meu 
pai tamén serian partícipes 
dela". Ramón Castromil 
político coxuntural -foi 
secretário xeral de AP no 
1981 e parlamentário na 
primeira lexislatura-, é case 
tan coñecido por estas 
actividades como pola sua 
brilante carreira de 
concertista de piano da que 
que recentemente se 
despediu. Fálanos dos 
recén nadas "Cantos do 
Castromil" co fondo da 
música de Mussorgsky. 

"E unha idea preciosa para axudar 
ao desenvolvimento da nasa lín
gua, e non está alimentada por 
nengun afán de lucro. O animador 
fundamental para levala adiante é 
a Asociación de Funcionários pola 
Normalización Lingüística e en 
canto mo dixeron pareceume es
pléndido. Coincide ademais que a 
distribución comezará na primeira 
semana de Xuño, xusto cando se 
cumpren 75 anos desque no 1917 
se fundou a empresa de transpor
tes de Castromil". 

A iniciativa é coñecida desde hai 
algun tempo. En todas as taquillas 
das estacións de autobuses de 
Galiza cada semana repartirase un 
volume cun canto inédito en gale..: 

'Os cantos do 
Castromi 1 están 
escritos a pé feíto 
polos mellares 
escritores do naso 
país' 

go a quen tire o seu billete de Cas
tromil. Será así até fin de ano, pois 
son duas dúcias de autores os que 
se prestaron a facer realidade a 
iniciativa. Quince mil exemplares, 
e polo de agora vintecatro títulos, 
"ainda que estou pensando nun 
canto final, que faria chegar a co
lección até o mesmo fin de ano, no 
que se incorporaría un autor do 
que ainda non podo adiantar nada 
pero agardo que sexa unha agra
dábel sorpresa" 

"A colección é única porque están 
todos os escritores de élite do na
so país, e outras empresas de 
transportes que repartiron libros 
aos seus usuários sempre era con 
obras coñecidas. Aqui van ser to
das inéditas, escritas a pé feíto 
para nós e coa única distribución 
do autobus". 

Van avan~ar na galeguización 
da empresa, desde rotulación a 
impresos? 

A xente está a perder un pouco a 
esquizofrénia. A min dáseme o 
caso, cada vez menos, de que ta
lando eu galega a xente me res
poste en castelán para seguir en 
galega en canto se dan a volta. 
lsto é de manicómio, non é nor
mal. O que estamos a facer na 
empresa é normalizar os impre
sos: facturas, nóminas, billetes, 
comunicacións internas e exter
nas, toda a toponímia de rotula
cións, etc ... Como se fan grandes 
cantidades vai haber un pequeno 
periodo no que ainda haberá mis
turados impresos antigos mesmo 
con topónimos castellanizados, 
pero xa está moi avanzado o pro
ceso de galeguización total. 

lmpórtame moito dicer que isto 
non se trata dunha moda. Coido 
que seprocurarecuperar a con
ciéncia do orgullo de ser galegas. 
lsto estaba latente xa no espírito 
do meu avó e do meu pai. No des
pacho no que agora estamos, re
producido a escala do que tiña 
meu avó, están unha chea de per
sonaxes galegas, desde Rqsalia a 
Méndez Núñez, Montero Rios, Cu
rros, Castelao, Pardo Bazán, Aso
rey, Rodríguez Carracido, ... quera 
dicer con isa que non se trata dun
ha impostura. As atitudes se son 
simuladas lévaas o vento. Non se 
pode estar mentindo durante se
tenta e cinco anos, nen se pod~ 
transmitir algo no ,que non se cree 
profundamente. E como os artis
tas, se non creen no que están a 
facer realizan algo morto. A este 
compromiso hai que meterlle den
tro o amor, a imaxinación, só asi 
se fai verdadeiro. 

Como empresário cree que hai 
unha nova orientación do poder 
económico a respeito do idioma 
ou á própria Galiza? 

Socioloxicamente iso é unha ver
dade. Os que tiñan o poder eco
nómico non empregaban o galega 
e mesmo desprezan a quen o fa-

cia. lso afortunadamente mudou. 
Recuperáronse os nasos signos 
de identidade e iso é proba inteli
xéncia. Os orfos poden non coñe
cer a seu pai e sua nai, pero quen 
os teñen coñecidos é absurdo que 
os neguen ou fuxan deles. 

O poder económico sempre tivo 
influéncia, desgraciadamente, so
bre as maiorias, sobre a xente. 
Pero está clarísimo que Galiza 
non deixou de ser galego talante. 
Os que non o eran· estaban no 
Toural, a Rua do Villar e a Rua 
Nova, pero en canto. ías para o 
Pombal ou ás Brañas de San Cle
mente ou aos Campos de San Xo
sé ali só se talaba galega. E esta
bamos a 50 metros do Toural. An
tes agachábase cando se ía fóra a 
procedéncia galega, hoxe iso aca
bouse. 

Político de circunstáncias 

Vostede foi secretário xeral de 
AP e deputado na primeira le
xislatura. Foi efímero aquel pa
so pola política? 

A miña foi unha intervención cir-

'Respéitase máis a 
Galicia e estamos 
en condicións de dar 
un puñetazo 
simbólico na mesa 
de España para 
reclamar o naso' 

cunstancial porque non habia moi-
ta xente da que botar man. Pensa-
ron que podia servir de imaxe pa-
ra unha direita que se abría e co-
mezaba a modernizarse e esas fo-
ron os motivos porque non son 
nen líder nen político de vocación. 
Despois rematou o meu ciclo sen 
que eu saira nen incomodado nen 
pala porta de atrás. Deixei moitos 
amigos na política, desde o pró-
prio Fraga, Xosé Luis Barreiro , 
Camilo Nogueira, Carlos Casares 
-dos da banda enfrente tal como 
nos sentabamos no Parlamento-, 
Xerardo Estévez ou o próprio Bei -
ras. Por riba de pol íticos son os 
meus amigos. 

Pero segue a política con aten-
ción? 

A miña ilusión é ver sentadas as 
mellares cabezas na mesma me-
sa traballando por Galiza. Cando 
un se pon a trabállar en unión 
convérxese e a unión desas xen-
tes poderia facer unha mudanza 
sensacional. Ben sei que isto é 
utópico e ideal. 

Esa idea era a que alimentaba en 
certo senso a Coalición Galega. 

Efectivamente. Trataríase dunha 
direita galega que se faga respei-
tar, algo que hoxe está bastante 
logrado. Hai moi poucos anos non 
se poderia pensar que Jordi Pujol 
estivera inquedo por algo que vi-
ñera de Galiza e esta tempada 
coido que non durme tranquilo. 
Tamén era impensábel que a pre-
séncia de Galiza en Europa, por 
ideas e avances, fose tan grande. 
lsto é verdade independentemen-
te que se dé através de Fraga. E 
non é unha moda pasaxeira. Ad-
quirimos un peso específico que 
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non irnos perder. 

Foron moi poucos os empresá-
rios que como vostede partici-
paron en política, Eulóxio Fran-
queira seria o máis importante. 
Até que ponto convén que estén 
representados directamente? 

Ao partido que esté no poder non 
lle interesa moito esa preséncia 
directa porque sempre é un ponto 
de ataque fácil. Sempre se pode 
dicer que está beneficiando a sua 
própria empresa -por exemplo 
cando eu defendin que fosen para 
empresas galegas as liñas de au-
tobus que saian a concurso. O 
empresário , normalmente, mede 
as causas polos parámetros dos 
cartas e os intereses económicos, 
e ás veces hai que antepoñer cou-
sas doutra caste. 

Como directivo dunha empresa 
de transporte teralle que preo-
cupar especialmente a situación 
das comunicacións por estrada, 
o atraso que ten Galiza en infra-
estruturas. 

Ese atraso era e é ainda unha ver-
dade, pero non ternos que basar 
todo no abandono secular de Gali-
za. A nasa orografía é das menos 
favorábeis do mundo e non hai 
moitos anos non había solucións 
tecnolóxicas adecuadas en maté-
ria de túneis por exemplo, ade-
máis de ser máis costosas. lso 
conleva un atraso irremediábel. 
Agora están mellorando as causas 
e en que se fagan antes ou des-
pois vai ter importáncia decisiva o 
peso específico de Galiza do que 
antes talábamos: que podamos 
dar un puñetazo simbólico sobre a 
mesa de España. Iniciativas como 
a Administración Unica van ter 

'Os que tiñan o 
poder económico 
non empregaban o 
galega e mesmo o 
desprezaban' 

moito que verá hora de configurar 
unha posición de forza á hora de 
reclamar o que nos corresponde. 

Pode haber 
nacionalismo de direitas 

Do que vostede está a talar póde
se deducir un posicionamento 
nacionalista, ainda que fose diri
xe nte dunha opción como AP 
que se configuraba estatalmente. 

A xente ten idea de que direita, 
cartas e orden non ten que ver coa 
sentimento de galeguidade e na
cionalista. Penso que se pode unir 
perfeitamente o nacionalismo cun-

'Q conflito de Fraga 
e Barreiro non deixa 
de ser un lance 
político 
circunstancial que 
non hai que lembrar 
nen esquecer' 

ha direita civilizada, moderna que 
teña algo a dicer no mundo de ho
xe. Non · podemos medir con pará
metros dunha direita que non nos 
fixo nengun favor, identificada co 
autoritarismo e a dictadura. Penso 
nunha direita moderna, europea e 
con capacidade de diálogo con ou
tras ideas diferentes da s.ua. 

Vostede garda unha especial 
amistade con Manuel Fraga e 
Xosé Luis Barreiro e fíxoos coin
cidir a ambos no acto de apre
sentación dos Contos do Cas
tromil, cree que poden conver
xer no mesmo proxecto político? 

Eu iso valoraríao moi positivamen
te e deséxoo profundamente. Non 
só porque ambos e dous sexan 
amigos admirados senón porque 
por riba de todo está Galiza, e un 
país cun home ao que lle calle o 
Estado na cabeza como Fraga, 
outro como Xosé Luis Barreiro 
que é un político fino e importante, 
con homes que coñecen a Admi
nistración de todo o mundo como 
Meilán ou idealistas que teñen un
ha gran bonhomia como Camilo 
Nogueira, ... penso que isto é posi
tivo e importante e a ninguén lle 
pode parecer mal. 

Todo o conflito entre Fraga, Ba
rreiro e Albor, non deixa de ser un 
lance político circunstáncial: nen é 
tan terríbel como se quixo apre
sentar nen tan beatífico como po
deri amos xulgalo agora. Penso 
que hoxe se ve que foi un conflito 
coxuntural do que non hai nada 
que esquecer nen lembrar. Hoxe é 
ridículo que alguén diga que Fra
ga e Xosé Luis están a talar como 
unha notícia. O outro dia coincidi
ron nun acto e nengun deles esti
vo violento.• 

;---------------------.-------------------------------, 
O Governo central 
recoñeceu a débeda histórica ca galega 

Mil millóns anuais 
até 1993 .para avanzar 
na normalización 
•X.C. 

A Comisión de 
Transferéncias foi a 
encarregada de levar a 
bon porto unha 
reivindicación na que 
destacara a MNL, pola 
que se recoñece a 
obrigatoriedade de saldar 
unha débeda histórica coa 
língua galega. Oeste xeito 
aportaranse até 1994 un 
total de tres mil milllóns de 
pesetas. Segundo a Mesa 
débese aproveitar para 
criar unha Vice-conselleria 
de Política Lingüística e 
someter a control 
parlamentário este gasto. 

Custou moitos anos de petar in
sistentemente pero finalmente 
logrouse o recoñecemento da 
reivindicación e a sua cuantifica
ción monetária. A especificidade 
lingüística e as abrigas constitu
cionais formaban parte dos ar
gumentos de todos os que, mes
mo apoiados no exemplo cata
lán que logrou arrincar 7 .000 mi
llóns bianuais, insistían ano tras 
ano que era preciso reclamar 
esta financiación pendente. 

A polémica estabelécese á hora 
de como realizar este investimen
to. Segundo a Mesa faise preciso 
garantir que o gasto sexa fiscali
zado polo Parlamento, "é a única 
maneira de que non se utilice de 
xeito clientelar, pero a maiores é 
a oportunidade para dar un xiro 
na política lingüística con verda
deira planificación". Despois das 
declaracións do Conselleiro de 
Educación, Xoán Piñeiro Per
muy, que deixou entrever que as 
liñas xerais de investimento se
rian no ensino, o presidente da 
MNL valora que dese xeito se
guiriase na indefinición e na in
capacidade de criar unha política 
lingüística planificada. 

Segundo X osé M. Sarilla a cria
ción dunha vice-conselleria, que 
non suporia a desaparición do 
actual organismo de Política Lin
güística integrado en Educación, 
permitiria dar un maior rango e 
estatus simbólico á planificación 
lingüística e teria que contem
plar como pontos de acción ime
diata o ensino, a administración 
local e os meios de información 

· escritos, con control de que este 
gasto redunde nunha .maior pre
séncia pública do galega. "Coi
damos ademais que a língua 
non debe ser un elemento de 
énfrentamento e que a política a 
seguir debe realizarse co con
senso máis amplo". 

O BNG pola sua banda emitiu 
un comunicado considerando 
positivo o recoñecimento do go
verno central e chama a que se 
poña en marcha o Modelo de 
Normalización Lingüística elabo
rado hai tres anos por sindicatos 
de profesores, partidos, asocia
cións peoagóxicas e Universida
de de Santiago. 

Galeguización 
da Universidade 

Pola sua banda as tres Universi
dad es e Política Lingüística 
apresentaron unha campaña co 
lema En galega estamos no 
mundo que consiste na distribu
ción en duas fases de carteis, 
postais , bolígrafos e outros ade
sivos. A iniciativa considérase 
unha primeira fase e na própria 
rolda de prensa fíxose alusión á 
esperanza de que os 3.000 mi
llóns sexan un impulso decisivo 
para que a campaña de galegui
z ación da Universidade teña 
maiores médios. 

Nestes mesmos días a Universi
dade de Santiago dirixiu senllas 
cartas a tres entidades bancá
rias (Pastor e Caixa Galicia en
tre elas) para solicitar que nor
malicen en galega todas as suas 
relacións coa Universidade.+ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

AROUIVO A NOSA TERRA : 
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Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Con moito 
cuidado tratou a TVE 
a notícia da 
manifestación dos 
labregos en Curia 
(Portugal). Os dez mil 

• manifestantes quedaron 
reducidos a cincuenta 
polo simple modo de 
gravar as imaxes unha 
hora antes da 
manifestación. Despois 
foi doado argumentar 
que a "escasa 
asisténcia" era debida á 
ledicia dos labregos 
"polo aumento das 
cuotas". O resto da 
prensa internacional 
recoñeceu, sen 
embargo, a forte 
preséncia galega, mália 
que alguns dos 
participantes tiveran que 
percorrer 500 
quilómetros para 
manifestarse ante a 
delegación de ministros 
de agricultura da CE.• 

Cando un recen 
nacido aparece 
abandoado as voces 
claman pala falta de 
corazón da nai. É o caso 
de Tomiño. Ninguen 
clama, sen embargo, én 
favor dunha muller 
desesperada, sen 
recursos, na extrema da 

. vida. Ninguen pensa na 
desigualdade que 
abriga a unhas a parir de 
pe e permite a outras 
abortar en Londres.• 

Manuel Aneiros 
firma unha información 
de El Correo Gallego, do 
18 de Maio, titulada "As 
mans talan das 
tendéncias do indivíduo 
a alonxarse da terra 
natal". "Existe unha forte 
predisposición xenética 
e natural a deixar a terra 
paterna", afirma. Desde 

UMHA PROPOSTA 
FUTEBOLÍSTICA 

CIÁUDIO LóPEZ GARRIDO 

Negada a identidade colectiva, rejeitada a utopia libertadora, pri
vados de referencias, só o futebol nos permite recuperar a con
di~om de seres sociais e o sentido gregário da existencia. Nom 
exige participar. Chega com aderir-se e identificar-se coma ma
nada. No seio do rebanho nom hai conflitos de classe e todo é 
altruísmo. Nom se ganha nada e mesmo pode-se perder a vida. 
O futebol é o último refúgio da tribo, ainda que seja como S.A. 

Embora a Galiza conta com duas equipas em primeira divisom, 
(umha com rango imperial, pois tema César Augusto de presi
dente, Cláudio de dianteiro centro e, até hai pouco, a Marco An
tónio de entrenador), a afei~om está dividida entre o Real Ma
drid e o Barcelona (o de Bar~a é um invento dos lusistas). Sen
da o futebol um poderoso instrumento de normaliza~om nacio
nal, permito-me propor a celebra~om de um partido entre a se
lec~om de Euskadi e a do resto do mundo, em agradecimento a 
quantos, entregados ao <::;uidado da nossa canteira, devolverom
nos o orgulho de sentir-nos balompedicamente galegas. A título 
indicativo, convocaría aos seguintes jogadores: 

Euskadi: Yosu, Liaño, Uralde, Aspiazu; Albístegui, Sabin Bilbao, 
Mujika, López Rekarte e Santi Francés do Deportivo; Dadie, 
Moska, Roberto e Aguirretxu do Celta; Igoa do Racing de Fe
rro!; Eguiguren do Lalim e Eizmendi do Ourense. 

Resto do mundo: Canales, Kiriakov, Djukic, Kanatlarovski, Stoja
dinovic, Dinho, Kirov e Martín Lasarte do Deportivo; Gudelj, 
Fabiano, Juric e Ratkovic do Celta; Maric e Ohen do Compos-
tela e Carreira do Fabril. + · 

PS. A propósito, um cabrom celebrou o ascenso do Celta rachando as rodas do 
meu carro que tem matrícula d'A Corunba. Como colba a Leri , fago-me uns 
pneumáticos com o seu pelejo. 

Con complexo 
de centolo 
No Pavillón da Galiza na Expo 92 
dase unha imaxe folclórica da
bondo en plan marisco, Xacobeo 
e viño do país. Seica non "ven
den" as novas tecnoloxias en cul
tivos mariños, mellara xenética ou 
telefonia móbil nas aldeas? 

O doutor Freud rabearia na Gali
za onde irnos coller complexo 
psicolóxico de centolo, gaiteiro 
ou pelegrin. Eu 
comprendo que 
no mundo "ven
dan" os mitos 
da morriña de J. 
Iglesias, do uni
forme de gaitei
ro para os con
s e lle iros ou os 
últimos avances 
en teoria políti
ca sobre federa
lismo e Adminis
tración única. A 
este paso irnos 
tolear cunha 
Administración 
galega que abu-
sa dabondo do 

É 
impresentábel 
que se 
identifique 
aidentidade 
galega 
(se existe) 
co marisco 
e o apóstolo. 

enxebrismo, da gaita, dos costu
mes relixiosos e gastronómicos 
do século XVII. 

Desde lago calquer experto en 
"marketing" de segunda fila ato
paria argumentos máis convin
centes e máis discretos de dotar 
á povoación galega dunha identi
dade ou unha unidade comun. 

O "complexo do centolo" é un 
fenómeno sociolóxico que se dá 
en todas aquelas sociedades 
onde as demandas das masas, 
da maioria son satisfeitas antes 
que as do indivíduo. Hitler deu o 
que pedian as masas: auto-es
tradas, mellara económica, 

obras faraónicas, etc ... 

Os teóricos conservadores do 
século XIX e XX (Le Bon, Pareto, 
Tocqueville, Ortega y Gasset) xa 
advertian dos perigos dunha de
mocrácia demasiado populista, 
irracional, instintiva. 

É impresentábel que se identifi
que a identidade galega (se exis
te) co marisco e o apóstolo. Tra
tar de etiquetar e homoxeneizar 
a personalidade dos cidadáns 
poderá atraer turismo pero politi
camente é unha desfeita própria 
das sociedades de masas de 
1920. É un intervencionismo na 
vida privada.+ 

ENRIQUE VAZQUEZ PITA 
(MADRID) 

Camino Noia e 
a nova narrativa 
Que curioso me pareceu atapar 

· en A Nosa Terra un artigo adica
do á A nova narrativa galega! O 
dito libro é da autoria da decana 
da Faculdade de Letras da Uni
versidade de Vigo, Mª Camino 
Noia (non Camiño como se di re
petidas veces no artigo). 

O artigo en si non ten desperdí
cio, pero como non ven a canto 
estenderse nestes detalles, abré
vio: Faise aqui reférencia ás 
obras estudiacfas pro Mª Camino 
Noia (gargallada). Estudadas ! 
Calquera que asista ás suas cla
ses de língua galega na Univer
sidade de Vigo pagaria en ouro a 
ollada da Camino no intre de es
tudar algo. 

Afírmase que ainda que a tónica 
xeral non é nada comprometida 
(nada estraño diante da postura 
totalmente neutra que tomou nas 
mobilizacións para esixir os se
gundos ciclos para Filoloxia en 

TOKIO 

Vigo) o xénio da autora (supoño 
que se refire ao carácter) cébase 
contra a intervención de certos 
críticos da Nova Narrativa Gale
ga, sobretodo Baldomero Cores 
por incitar a escreber en español 
a Mourullo. Que risa! Sabedes 
en que idioma fala a señora Noia 
cando se cabrea? Adiviñádeo; 
ou vede o seu nome de pila que 
observa impertérrito a galeguiza
ción do entorno. 

Dise de A nova narrativa galega 
que é un libro útil para o estu
dante que por 
preguiza e cer-
tos prexu ízos 
non se achega 
aos textos. Que 
parvada! Os es
tudantes intere
sados nestes 
textos se non 
os mercan é po
los prezos que 
teñen, non por 
preguiza, nen 
muito menos 
por "certos pre
xu ízos'', o cal lle 
gostaria á seño-
ra Noia para ver 
medrar as ven-

Recoméndase 
lleáautora a 
correción de 
certos erros 
que haberia 
que facer 
estensiva a 
toda a sua 
obra anterior 

das da sua "obra" de mans dos 
seus próprios alunas. 

Por último recoméndaselle á au
tora a corrección de certos erras 
parvos, recomendación que ha
beria que facer estensiva a toda 
a sua obra anterior tamén partíci
pe desta peculiar característica, 
da que fai gala diariamente en to
das as suas intervencións. Con
cretamente, é digna de destacar 
a mención que o señor Cáccamo 
fixo nun seu estudo no que desa
consella os dados aportados pola 
señora Noia nas suas obras por 
ser falsos, estar trocados ou in
correctos e outras lindezas. 

Por certo, rumoréase que este li-

bro é o que máis se vende ultima
mente dos publicados en galega. 
Será leitura obrigatória para intei
rar de literatura galega ás ánimas 
preguizosas e cheas de prexuí
zos deste governo autonómico?• 

MOISÉS BARCIA 
(MOAÑA) 

Persegui~ao de 
reintegracionistas 
Constatamos 

1 º Urna política de perseguic;;áo 
por parte da Administra<;áo por 
parte da Administrac;;áo (com res
ponsáveis concretos, como Fran
cisco Pérez Rivas, delegado pro
vincial de educa<;áo da Corunha, 
e Manoel Reboredo Lavín, cor
denador provincial de F.P. da Co- -
runha) contra pessoas identifica
das como defensoras da unidade 
linguística galega-portuguesa. 

2º Que, no momento presente, 
essa política se concretiza nas 
faltas leves imputadas ao Profes
sor da Escala Oficial de Idiomas 
da Corunha, D. Jesus Sánchez 
Sobrado, e os sete meses de 
"suspensión de emprégo e soldo" 
ao Profesor do l. F. P. de Caranc;a 
(Ferrol), D. Manuel Zebral López. 

3º Que as instituic;óes espanho
las utilizam a guerra psicologica, 
a difamac;ao e a calúnia, como o 
fim de impedir o exercício dos di
reitos a liberdade ideologica, de 
cátedra e de expressáo, e a re
ceber informac;ao veraz. 

Perante todo isto, manifestamos 

a) O nosso rejeito ás sanc;óes 
impostas por suporem urna 
autentica cac;a as bruxas contra 
indivíduos e grupos dissidentes 
do projeto nacional espanhol; 
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GLOBAL!~~ A ALDEA 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Lourenzá: 
Irreverencias 
artísticas 
Como xa precisabamos nun es
crito remitido á prensa, en Xa
neiro deste ano, hai vícios que 
poden emendarse, ainda que o 
reiterado uso -e abuso- dos 
mesmos convértenos na prática 
en algo asumíbel. .. 

A foto fai só referéncia a un dos 
exemplos co que os últimos re
xidores de Lourenzá evidencia
ron, outra vez, que calquer pa
recido ca respeito pala obra dos 
nasos devanceiros é, sinxela
mente, froito da casualidade. 

O "engadido", consumado hai 
uns anos, pode calificarse de 
provocativo : desde aquel a, ao 
escudo municipal (para o que 
serviu de emblema a Ponte da 
Pedra) parece que lle falta algo. 

... E chega un a familiarizarse ca 
entorno de tal xeito, que cando 
nolo amasan espido, cústanos 

recoñecelo: como aconteceu 
nunha colaboración dun "habi 
tual" nun xornal hai pouco, que 
ubicaba a ponte de Lorenzá 
(que non en Lourenzá) e, ade
mais disto decidiu -para a fo
to- prescindir do tubo, que a fai 
inconfundíbel. 

Algo semellante lles pasaria 
aos cámaras que hai pouco 
gravaban para unha reportaxe 
dedicada aos señor Fernández 
del Riego. Ese dia, os profisio
nais do medio farian, segura
mente, verd.adeiras peripécias 
para que os ''trasnos do obxec
tivo" non desviasen a toma cara 
o intruso e provocativo inquilino. 

... Sen embargo, aes ollas, ce
gos?, dos nasos rexidores ali 
non sobra nada. Doutro xeito 
non nos explicamos como as 
obras de acondicionamento da 
Ponte da Pedra (B.O.P. 25 Abril 
91) que se están executando 
non contemplan unha solución 
digna para unha ponte incluída 
en património artístico ... Ou se
rá polo tubo ... ?+ 

BNG (LOURENZA) 

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

b) A nossa solidariedade e 
apoio , com os meios ao nosso 
alcance, aos profesores Zebral 
López e Sánchez Sobrado na 
certeza de que as agressóes 
que estáo a padecer sáo conse
q u éncia da intolerancia secular 
dos espanhóis contra os gale
gas, e constituem mais um inten
to, sintomático, de esmagar na 
Galiza a Comunidade Linguística 
nacional.+ 

GRUPOS REÍNTF.GRAOONISTAS DE BASE: 
AssEMBLEIA RErNTEGRACIONlSfA " B oNAVAL" 

(COMPOSTELA), AssOCIA~O RElNTI:GRA

CIONlSTA DE ÜRDES (ARO), SOCIEDADE 

CULTURAL "MARCIAL VAI.ADARES" 
(A EsrnAOA), "MEENDINHO" GRUPO REIN

TEGRAQONISTA AUTONOMO ( Ü URENSE), 

" CRES" CLUBE RElNTEGRACIONISTA DO 

ALNES, OCIEDADE CULTURAL " Q UlNTA lR
MANDADE" (VIGO), As OCIA\:ÁO REINTE

GRACIONISTA "ARTABRIA" ( ARÁO), 

OCIA~O DA UNG A GALEGO-PORTU

GUESA " TRASANCOO" (FERROL). 

GONZALO 

ANOSA TERRA 

canta con tres páxinas para receber opinións, 
gabanzas, críticas, informacións 

(texto, fotos ou deseños), sobre todo o que _nos rodea 
como persoas, como cidadáns, 

NOVO MODELO 
OF\t-\AL.. DE 
AíURUXO 
E.N ~LJ;TiTUtÍÓN 
oo o&soL.Ero 
''ti CAl<f;ALILiRA'' 
(D.0.6, 1-2-'12) 

como consumidores. 

Envios a: 
ANOSA TERRA 

A ALDEA GLOBAL 
Apart. 1.371 36200 Vigo ou 

através do Fax: (986) 22 31 01. 

XUICES 
EXEMPLARES 

NANINA SANTOS 

A.B.T.S. de 14 anos, viciña de Tordoia denúncia unha violación. 
Daniel Antonio Cerqueiro Calviño, de 19 anos e amigo dun ami
go, oferécese, solicito, a levalos no seu coche á saída da disco
teca (era 5 de Xaneiro e actuaba Manolo Escobar). Teima, contra 
a opinión dos outros, en deixar á rapaza para o final. Arreda o 
coche por unha pista e viólaa. 

O informe do forense, as declaracións da rapaza, das viciñas que 
lle acudiron cando conseguiu fuxir monte através, eran nítidas, 
claras, coerentes. Tamén o médico que a atendeu primeiramente. 

Pero o xuíz Fidel Xesús del Río Pardo, ignorando a legalidade 
vixente, ou incumpríndoa manifestamente, decide arquivar as 
dilixénCias sen informar, como é preceptivo nestes casos, á Fis
calía da Audiéncia da Coruña. Nen sequer quixo receber a de
claración do primeiro médico. 

O señor xuíz de instrución de Ordes acordou que non estaba 
"debidamente xustificada a perpetración do delito" , porque in
vestido, dun título e nun cargo desde o que impartir xustiza, ten 
o poder de impedir, porque si, que se probe en xuízo se houbo 
violación ou non a houbo, emprestando a protección xurídica 
que a denunciante demanda . 

Porén, non está dita a última palabra!+ 

o século XIX non se 
acudia a argumentos 
xenéticos para xustificar 
a emigración.• 

O Clube Faro de 
• Vigo non anda menos 

lúcido e asi ven de 
celebrar un debate sobre 
Karma, reencarnación e 
a vida despois da morte. 
Os expertos participantes 
foron Mário Satz; 
máximo coñecedor do 
Kábala en Ocidente; o 
Padre Santiago Guerra, 
profesor de Teoloxia; 
José Alvaro Calle, 
investigador de filosofias 
orientais; Ana Vogelius, 
consultora de enfermos 
terminais e Javier 
Akerman, diplomado en 
embrioloxia. Moderou 
Madana Mohan, 
directora do centro de 
loga, Sivananda. O acto 
estivo moi concurrido e,á 
saida, o optimismo 
reflexábase nos rostros 
dos asistentes.• 

As reportaxes sobre 
o pavillón galega na 
Expo que serven de 
colofon ao telexornal 
veñen enfiadas por 
azafatas adscritas a ese 
modus linguístico que é o 
galego-fatal. Seguro que 
os Portomeñe e os Villot 
boys nunca se esquecen, 
en cámbio, de tomarlle 
as medidas a azafatas e 
presentadoras. Calquer 
dia selecionarán a unha 
mudq e pasarán meses 
antes de que alguen se 
dea de canta.• 

A patronal de 
panadeirias de Vigo 
rexeitou o acorde co 
INEM ao negarse a 
admitirás mulleres 
asistentes ao curso de 
panadeiria. Será por 
aquelo de Unha noite no 
muiño, unha noite non é 
nada, unha semaniña 
enteira, esa si que é 
muiñada.+ 

••••••••••••••• 
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AMPLIACION DE CAPITAL 

• • ta • 
Do 25 de Maio ao 30 de Decembro de 1992 

R csgardo N" ....... .0..0..f.~...... ...... c:i R esgardo ~ ....... .Q .Q.?. .~ ........... , no mjnarivo provisório de accións de 
nominmivo Provisório de accións de vi 

U'l PROMOCIÓNS CULTURAIS GALIGAS 5.A. 

PllOMOCIÓN5 CULl\JIWS OALIG.U 5.A. < D . . . C) ? m_ic1hada na rua do Principe 22, baixo de Vigo conslituída en escritura 
liU publica outorgada perante o Notário de Marin don Alfo nso Zu luern de Haz 
_, o 23 de Xullo de 1977, e inscr ita no· Rex isto Mercantil da Provincia d~ < Ponievedra ao f61io 110 do lib ro 296 de Sociedades folla 4 212 o ... 

E xpedido a favo r de .......... ... ... . ~ 
····················· ···· ····················· a: 

~~;;;~· ;¡;·~·;~;·;¡~·::::::::::::::: ::::: : ::::::. :::: 2 
accións ............. _.. 
cuxo importe foi desembolsad~·:~:: ::· :> 
•••••••••••• • ••••• ••• ••••A•• ••••••••••••••••••••••••• u 

CAPITAL: 45.450.000 PESETAS 

representado por 9.090 acci6ns ordinárias nominativas de 5.000 pesetas 
cada unha 

:·:::::::::::::: ::::: :::::::··· ::::.:::::: :.:::.: ...... :: ·QZ d~·::::::::·~~~ió~:·~~~-¡~;;~·~··r~i·d~~~~·,~-d~· : : ::::: : ::······· ......... é titular 
... : .................................... ................................................. e estando a ~~· -~~· 

U m1s16n suxeita ás limicadóns e requisitos esube\ecidos nos Eslatutos Sociais~· 

Vigo, a... .de......... . .......... de 199.... O 
~ 
o 
a: 
~ 

Vigo, a ....... de. de ¡99, .. . 
O S«rctário do Conxllo de Admini:llr.lción 

. fil 

• 

Na Xunta Xeral Ordinária de 
Accionistas da Compañia Mercantil 
Promoción.s Culturais Galegas S.A., 
celebrada en Vigo o pasado dia 23. de 
Maio, acordouse unha ampliación do 
Capital Social na cifra de 30.300.000 
Pta. (trinta rnillóns trescentas mil), 
correspondentes a 6.060 accións 
nominativas cun valor nominal de 
5.000 Pta. cada unha, e nas seguintes 
condicións: 

Os novos títulos emitidos serán 
oferecidos aos actuais accionistas no 
exercício do seu direito de 
subscrición preferente polo seu valor 
nominal, na proporción de dous 
novas por un vello. 

Na medida na que o direito de 
subscrición preferente non cubra a 
totalidade das accións emitidas, queda 
facultado o Consello de 
Administración para oferecelas a 
persoas alleas á sociedade cunha 
prima equivalente ao 100% do 

valor nominal, sendo pois o prezo 
de 10.000 Pta. por acción. 

Se vostede desexa ser ACCIONISTA 
debe ingresar o diñeiro da seguinte 
forma: 

•Contado: 

11 Mediante cheque emitido 
a favor de-A NOSA TERRA 

-- Mediante ingreso nas cantas 
seguintes: 
451269066000 
do BANCO ATLANTICO O.P. ou 
40233801 de CAIXAVIGO O.P. 
ambas en Vigo, especificando 
"Ampliación Capital Social 

· Promocións Culturais Galegas 
S."A. 3/1992", e nome, enderezo e 
NIF de quen o fai. 

• Domiciliación do Pago 
até 6 meses. 

Contra o ingreso emitirase resgardo 
provisório até a entrega dos títulos. 

Pode recabar máis información no 
teléfono (986) 43 38 30 ou ben nas 
oficinas de A NOSA TERRA, sitas na 
Rua Príncipe 22 baixo, de Vigo. 

Vigo, a 23 de Maio do 1992. 
Polo Consello de Administración 

O Presidente 

Francisco Carballo 
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Davydd Greenwood, antropólogo 

'O 92 é .un ano violento para todos' 
• MANUEL VILAR 

Davydd Greenwood 
é un antropólogo 
americano que gosta 
do queixo galego 
e ten un coche de 
marca xaponesa 
porque "non quería 
manter unha relación 
diária co taller". 
Falamos con el 
na beira da ria de 
Betanzos da 
antropoloxia 
e do seu país. 

Neto de galeses, "meus avós emi
graron desde un povo no que habia 

· miséria e carbón a outro povo nos 
Estados Unidos no que só habia 
carbón e miséria" e casado cunha 
manchega de ascendéncia mindo
niense, ten feito traballo de campo 
en Hondarribia e agora dirixe unha 
equipa de trinta antropólogos que 
están a estudar as cooperativas de 
Mondragón. Do seu pasado galés 
mantén a grafia no seu nome, ainda 
que sua nai trocoulle o "f' polo 
"v", pensando que os americanos 
nunca o pronunciarían ben. 

Para el a antropoloxia americana 
non surxe coa búsqueda deses "ou
tros" exóticos, "senón que se forxa 
coa problemática de relación aos 
asuntos raciais e o manexo do 
asunto dos índios da escravitude e 
o problema do control da imigra
ción". Algo niso ten a ver a polémi
ca que a comezos <leste século ha
bía nos USA sobre as "cuotas" de 
imigrantes. A antropoloxia surxe 
como "a arma dunha poütica liberal 
que dicia que todos os homes eran 
home e tivo unha función de difu
sión, de explicación da diferéncia". 

O primeiros antropólogos ameri
cano empezaron traballando na 
própria ca a, facendo antropoloxia 
na fábrica polo que "é un mito a 
idea de que se empezou coas socie
dades primitivas, un puro mito". 
Houbo xente que se foi a outras 
partes, como Lloyd Warner que es
tudou aos aborixes australianos, 
pero "primeiro fixo traballo nas fá
bricas do Noroeste do país sobre os 
que escrebeu 4 livros. Margaret 
Mead nos seus estudos sobre a 
adolescéncia comparaba a adoles
céncia dos norteamericanos coa de 
outros paises''. Foi despois da II 
Guerra Mundial cando a atropolo
xia se atopa ubicada corno a irmá 
menor da socioloxia especializada 
no primitivo. 

Antropoloxia 
e cámbio de estruturas 

No Estado español a traxectória foi 
distinta "porque houbo moito traba
llo de tipo antropolóxico nas coló
nias e houbo moita reflexións sobre 
as diferéncias entre cultura e reli
xión" debido á mescolanza de cul
turas durante o medievo. Pero esa 
"conversación cortouse coa caida 
do império hispano". Para Green
wood a antropoloxia calla no Esta
do español coa democrácia, "nese 
momento xúntase o problema do 
manexo do poder político dentro 
dun contexto cultural diverso. Ca
les son os direitos, cómo se conce
be unha comunidade histórica. A 
constitución española é un docu
mento que ten moitos conceítos an
tropolóxicos". Pero o futuro parece 
que non está moi claro, "hai xente 
que avoga por unha ant ropoloxia 
das rexións e hai outros que pensan 
que deben ser moi críticos, que de
ben dicer que hai diferéncias, que 
nada é homoxéneo. O País Basco 
ten moitas diferéncias culturais e 
non se pode dicer que é todo un. 
Entón, cada un fai a sua própria 
axenda intelectual, pero o que creo 
que é verdade é que a antropoloxia 
está moi implicada agora no cám
bio de estruturas do pafs". 

'O grande 
segredo da 
conquista de 
América é que 
os españois 
levaron a culpa 
pola conquista 
e os ingleses 
o crédito pola 
civilización'. 

Greenwood chegou a Hondarribia 
no ano 76 para estudar o tránsito 
histórico da familia troncal, "pero 
cando cheguei o tránsito era cara 
abaixo, asi que só puden estudar o 
seu fin''. Dese estudo conclue que 
"os valores dos caseiros bascos 
son os que lles impeden seguir co
mo tales caseiros". Eran uns valo
res culturais de orgullo e sentido 
da autonomía persoal, valores 
igualatórios". Logo dedicouse ao 
estudo da história de Euskadi para 

profundar en conceitos como fi
dalguia colectiva e limpeza <;le san
gue, que están na base desa "igual
dade democrática" contraditória e 
complicada. 

Na sua estáncia en Hondarribia es
tudou tamén o fenómeno industrial 
do turismo. Perguntado ·sobre se iso 
será a única saída para moitos pa
vos e os efeitos negativos que pode 
ter, entre eles o de "ser mirado, fo
tografado e obxectivizado" pensa 
que o turismo "débese administrar 
con bastante coidado, é un remédio 
económico con nitroglicerina", po
lo que aconsella que se negócien e 
asinen acordos para dar preferéncia 
de traballo a certas xentes ou que se 
poña un imposto rexional sobre os 
beneficios do turismo. "O municí
pío e a Xunta deben ter un plano a 
longo prazo do que queren conque
rir co turismo e do que queren evi
tar, teñen que xestionar o turismo, 
posto que se non o que ven de afora 
co capital fai o que quer" co que 
non hai beneficio. 

Desigual da de 
sen território 
Para un extranxeiro a situación ho
xe no Estado español é bizantina e 
parece unha caldeira de etnicidade 
precisamente porque a constitución 
non invoca etnicidade xa que tan 
só abre unha invitación. "Nos USA 
as minorias non teñen xeografia, 
ainda que houbo suxeréncias de 
agrupar aos chicanos nun só esta
do, é un problema de desigualdade 
e de raza, non de xeografia". 

A conquista de América foi dife
rente no Norte e no Sul porque "os 
españois estaban tratando as coló
nias americanas como se fosen as 
da Europa. Houbo un traspaso de 
modelos e, tamén, toda unha série 
de debates sobre os índios, aí esta 
o padre Las Casas, Sahagún. Os 
ingleses non fixeron un traspaso 
de modelos: aniquilouse o que ha
bía ali e colleuse o que interesaba. 
Sinxelamente eran máis rapaces. 
Pero iso é o grande segredo da 
conquista de América, que os es
pañois levaron a culpa pola con
quista e os ingleses o credito pola 
civilización. Pero resulta que onde 
foron os españois ainda hai indíxe
nas e a onde foron os ingleses ani
quilouse case todo''. 

Do descubrimento pensa que foi 
"un momento épico na história e 
non se pode ocultar nen dicer que 
non tivo impacto ou que non tiña 
que ter pasado" pensa que o 92 é 
un mal ano para todos; para . 
España, para os hispanistas nos 
USA e para os indíxenas, "é un 
ano violento para todos".+ 

........................................................................................................ . . 
: 'Nos EEUU só vota o 300/o da povoación' 

Ante a miña afirmación de que a 
carreira cara a Casa Blanca pode 
parecer, desde aquí, algo carnava
lesca fica un pouco surprendido pa
ra logo afumar que se fose carna
valesca polo menos seria máis di
vertida. Pero pensa que os USA es
tán a pasar por un moi mal mo
mento que "ven de antes, dunha in
decisión durante moitos anos sobre 
causas moi importantes como a 
falta de calidade dos produtos in-

dustrias que se foi deixando, un ex
cesivo amor ao capitalismo de pa
pel en vez do capitalismo de pro
ducir bens que valesen, de non ter 
solucionado o problema da pobre
za, de ter 36 millóns de persoas 
que non teñen seguro de saúde e 
toda unha série de problemas do
mésticos que non se foron tratando. 
Estivemos durmidos e o prezo de 
todo aquilo estase pagando ao tem
po que a xente se desconecta, xa 

• 

vemos que menos do 30% vota nas 
eleicións porque non lles' importa 
en absoluto. Bush ten un índice de 
apoio moi baixo, moito máis baixo 
do que seria normal, pero os seus 
opoñentes demócratas non son 
capaces de inspirar a ninguén. Es
tamos na nada, non nos inspira nin
guén, non nos chama causa nen
gunha, é unha crise aguda: cultural, 
económica, política, hai inseguri
dade e safdas perigosas''.+ 

MANUEL VILAR 
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• Revista para 
a integración 

Quinésia é o título dunha revista 
de educación especial que xa leva 
nove anos publicándose e tamén 
dunha asociación recén criada, 
coa finalidade de axudar á 
integración de suxeitos con 
necesidades especiais. No último 
número publicado dan canta 
desta nova orientación que non 
queren cinxir só ao ámbito 
escolar, oferecéndose a asesorar 
a todo tipo de entidades e 
organismos e promover 
iniciativas de estudo e 
investigación. Esta entrega 
número trece de Quinésia (un 
nome ligado á psicomotricidade 
e que quer recoller a idea de 
movimento e de avance), ven 
dedicado aos transtomos do 
desenvolvemento da linguaxe 
oral. A revista distribuese poor 
suscripción (Apartado 775-Vigo). 

Segundo o director, Francisco 
Insua, a loita pola integración é· ~ 
"unha loita pola obviedade. O 
tema~ imparábel e os avances que 
se fan están á vista 
independentemente de que é un 
camiño moi longo até que se 
equiparen os direitos des tas 
persoas en todos os níveis". + 

•Nova película 
de Rector Carré 

Hector Carré, que vira premiado o 
seu corto "A sorte cámbia" no 
Festival de Alcalá de Henares, con 
selección para os festivais de 
Bilbao e Ismailia (Exipto), iniciou 
a rodaxe dun novo filme, 
"Coitadiños" no lugar de A Viña 
(Irixoa). A cinta está 
protagonizada por Beatriz 
Benjamin, Elisa Matilla, Rosa 
Morales e Camilo Rodríguez. 
Nárranse os conflitos que ocasiona 
a relación dun home pretendido 
por tres mulleres.+ 

• Centro da Arte 
Contemporánea 
no 93 

Despois da visita que efectuou o 
arquitecto portugués Alvaro Siza 
ás obras do futuro Centro Galega 

Alvaro Siza, arquitecto portugués au
tor do edificio galego de Arte Contem
poránea. · 

da Arte Contemporánea parece 
definitivo que o prazo previsto de 
1993 para a sua inauguración 
poderá ser completado. Segundo a 
Conselleria o centro integrará 
fondos próprios en depósito e 
exposícións de todos os xéneros, 
incluíndose un centro de 
documentación sobre arte galega e 
do resto do mundo. En total 
investiránse oeste proxecto, até a 
inauguración, perta de 2.000 
millóns de pesetas. En ambentes 
artísticos a meirande preocupación 
estriba nos critérios que se 
aplicarán á hora de dotar os fondos 
do Centro.+ 

• F otografia: libros en troco de exposicións 
O Centro de Estudos Fotográficos editor de coidados libros de fotografia contemporánea e histórica, oferece como 
servício para asociacións culturais e outras entidades exposicións fotográficas que axudan a financiar este proxecto 
editorial. Deste xeito oferecen cinco exposícións distintas, con orixinais emarcados de 40 por 50 centímetros, cun 
aluguer que inclue a compra de exemplares d.os libros sobre os que se basa cada mostra fotográfica. 

As exposicións oferecidas son, no campo histórico, "Emigración" de Manuel Ferrol, unha reportaxe sobre a despe
dida de emigrantes para América; "A costa da marte entre 1920 e 1970" de Ramón Caamaño e "Un século da his
tória da cidade de Vigo", selección do Arquivo Pacheco. No terreo da fotografía contemporánea as mostras don de 
Vari Caramés e Manuel Sendón. Na mesma colección "Album" que inclue estes títulos ven de ser publicado un 
volume do fotógrafo Luis Rueda.+ 

• História medieval 
Celébranse durante toda esta 
semana as III Xomadas de 
História organizadas polo 
Centro de Estudos Medievais de 
Ribadávia. Nas duas primeiras 
charlas interviñeron Eduardo 
Pardo de Guevara, especialista 
no periodo baixomedieval, que 
analisou a xenealoxia da Casa 
dos Sarmientos a partir da sua 
instalación na Galiza do século 
XIV, cando chegaron para 
liquidar focos de resisténcia na 
metade sur de Galicia logo da 
guerra que levou a reinar a 
Enrique II. 

Segundo Pardo de Guevara os 
Sarmiento non foron quen de 
acadar un grande protagonismo 
político pero si no económico e 
en funcións doutra índole 
administrativa. Co título de 
Condes de Ribadávia, o 
património dos Sarmiento 
extendeuse por toda Galiza. 

No segundo dia interviu Elíxio 
Rivas, da Comisión de 
Toponímia da Xunta que sinalou 
que a toponímia é tan importante 
para o coñecimento do noso 
pasado como a arqueoloxia. • 

Novidades 

LUIS RUEDA 

• Escritores de Auria 
Durante os dias 6 e 7 de Xuño o Teatro Principal 
acollerá unha reunión de escritores de Ourense or
ganizada pola Agrupación de Libreiros e o Clube 
Cultural Alexandre Bóveda. Os actos incluen con
feréncias de Méndez Ferrin ("Os escritores ouren
sáns do século XIX"), Carlos Casares ("O signifi
cado da Xeración Nós"), Alonso Montero ("A lí.n
gua galega nos escritores ourensáns"), Alfredo 
Conde ("O oficio de escreber") e Marcial S uárez, 
en diferentes mesas redondas intervirán X.E Fer
nández Naval, Manuel Guede, Manuel Outeiriño, 
Manuel Guede, Camilo Franco, Ramón Caride, 
Xerardo Méndez, Manuel Catoira, Xosé Maria Pé
rez, Millán Picouto, Xosé Manuel del Caño, Ole
gário Sotelo Blanco e Xosé Femández Ferreiro. • 

· -,:.. COLECCIÓN UNIVERSITARIA - PREMIO MERLÍN/9 l FINALISTA MERLÍN/91 

Comentarios de textos 
comtemporáneos 
Claudio Rodríguez Fer 

Os precursores 
da normalización 
Defensa e reivindicación da lingua galega 
no Rexurdimento (1840-1891) 
Carme Hermida 

Dúas bágoas 
por Máquina 
Fina .Casalderrey 

O avión de Cangas 
Darío Xahán Cabana 

. · ·. · XERAIS . . . . 

~" ~~ 

O QUE GALICIA TEN QUE LER 



As memórias 
dunha 

. / xenerac1on 
eivada 

Ocego 
de Pumardedón 
de Paco del Riego 

Mauro é cego. Quedou cego de re
sultas da explosión dunha granada 
soterrada. Vive na sua casa de Pu
mardedón. É O cego de Pumarde
dón , que pasou unha guerra, loi
tando nun bando que non era o 
seu. Que viu a guerra, as cidades 
de truída , o eu amigos e com
pañeiro de trincheira non foron 
"xa outra cou a que cego meca
n i mo ao ervicio dun mando", 
que e e goutou fí ica e psiquica
mente coa vi ión "continuada de 
home ferido , mutilado , mortos". 
Un home que, en certo momentos 
da loita , como o do outro bando, 
chegou a carecer de calidade hu
mana. Un home que agora, cego, 
recorda tempos e vive outros. Uns 
tempo podres, uns tempos nos 
que' quen agora goberna tenta cre
ba-lo espírito do home coma co 
terceiro grao", uns tempos, conto
do, no que el, con amigos, intenta 
unha "cou a que o país necesita 
ne te momento : a axeitada e prá
tica irrnandade capaz de reactivar 
o que foi o Norte da no a activida
de truncada". Actividade que co
meza con outros amigos, Santiago, 
sobretodo. Fan reunións, chámanse 
por teléfono. Van parar á cadea. 
Morre a sua dona. Ten un amor fu
xidio. Acompáñase cun can. Conti
nua a lembrar os tempos da guerra 
e a loitar polo ideal. Ideal ao que el 
e mais o eu amigo sacrificárono 
todo: "A carreira profesional, a 
tranquilidade o porvir. Case, case, 
a alma. Agora padecen, non se 
senten ati feito da marcha da 
cou a ·•. Á vece rexorden nel as 
vella ilu ión . Mai a vida pa a. 
"A hora abáten e unha tra dou
tra. Ningunha lle trae, ao nacer, 
unha e peranza '. 

Mai , alvi ca, intue aínda me mo 
que non o entenda, ou ele non o 
entenda, que o· "home novo " e -
tán a criar outro mundo. Non sabe 
cal é mellor e o deles ou o del. É 
diferente; poden non entenderse. 
Quizá nen se entendan. Encóntrase 
ó, a angústia, dia e noite, apodéra
e del. Talvez, pa eniña, se ache

gue a morte. Deixar a vida, que 
grande inxu tiza. Mauro viveu pa
ra un ideal e o ideal non se cum
priu; desaparecer desta vida: ei a 
grande inxustiza. Séntese só: moi
tos amigos mortos, moitos exilia
dos, as persoas amadas mortas. Os 
recordos que tanto doen ... ao cabo 
"Amósase tan acougado que cal
quera o crería perdido, corpo e al
ma, no benestar do esquezo. O es
pírito, tranquilo, represéntase co
mo se esfregase as mans diante 
dunha burla ben acadada. Márcha
se logo, como unha anduriña ... " 

O cego de Pumardedón<ll é a pri
meira, será a única?, novela de 
Francisco Fernández del Riego. 
Unha novela na que o elemento 
biográfico, sobretodo as partes da 
guerra e certos momentos de Mau
ro xa cego, está presente. Femán
dez del Riego entregou unha nove
la na que intenta, quizá máis que 
nas suas memórias, a meio da fic
ción que se converte en realidade, 

F. Fernández del Riego. 

apresentar as Unha 
misérias , as fe
blezas e a digni
dade de toda un
ha xeración que 
foi fusilada, 
masacrada, asa
si nada, eivada. 
Faino cunha 
grande dose de 

novela que 
apresenta as 
misérias, as 
feblezas e a 
dignidade 
de unha 

me 1 a n c o 1 i a; xeración 
cunha melanco-
1 ia que cobre a 
dor que sente o 
protagonista. 
Protagonista ce
go, que non ve 
ainda que sinta 

masacrada, 
fusilada, 
eivada. 

o seu arredor. Mauro descrebe, nas 
suas lembranzas, toda a miséria da 
guerra, toda a dor xer~da pola gue
rra civil, toda a morte que produce 
a guerra (quizá sexan estes os me
llares momentos da novela; e son, 
senón as únicas, as páxinas máis 
"fortes" que sobre a guerra se te
ñen escrito en galego ). Páxinas na
rradas en terceira persoa e onde a 
pegada dun narrador hoxe esqueci
do, E. M. Remarque, faise notar, 
ben que peneirada palas múltiples 
leituras de F. del Reigo. 

Mais se a guerra civil está presente 
dun xeito que se poderia dicer "du
ro", a posguerra, os anos de mauro 
en Pumardedón, só se nota a meio 
de apontamentos. O autor elexiu un 
protagonista cego que sentise a at
mó fera de opresión dun réxime po
lítico que, como e dixo, " e intenta 
creba-lo e pírito do home coma co 
terceiro grao '. Quizá porque e e 
home cego, que é un bu cador do 
ab oluto ne ta vida (ab oluto que é 
a identificación do home coa ua 

· obra), cando loita, vive. E, obreto
do, porque neses anos que vai pasar 
no campo, sabe, intue que poderá 
chegar a dexergar o grande e miste
rioso "arte da terra, da lúa do sol", a 
"vagacenta cadencia do ciclo infin
do dos días e das estacións". Mau
ro, como Adrián Solovio, encóntra
se a i mesmo, na cegueira, na loita 
e na comuñón coa terra. 

O cego de Pumardedón está escrita 
nun estilo cortante, seco. Frase 
curta, sobretodo cando se trata das 
lembranzas da guerra. No tempo 
"presente" pontea, aqui e acolá, o 
diálogo, tamén curto, sen disquisi
cións, simplesmente informativos. 
Francisco Fernández del Riego 
quixo, coa presente, dar testemuño 
dun tempo; pero á vez esculcar a 
alma humana dun home que ama a 
vida e que só pode sentir dor e me
lancolia. Non se está, porén, peran
te unha gran novela -o autor cai 
en certos tics unha migalla infan
tis: cando avisa case a cada mo
mento que Mauro vai lembrar
mais si perante unha testemuña 
que será difícil esquecer. E, por ri
ba de todo, estase perante un texto 
narrativo que explica unha vivén
cia individual, desde un ponto de 

GuieirQ 
CULTURAL 

vista individual, que tenta dar enti
dade imaxinájria a unha experién
cia vivida por todo un povo -a 
guerra civil- e por uns poucos 
-a reconstrución do galeguismo 
na posguerra- para que deveña 
memória colectiva, ou histórica, 
para que se faga experiéncia colec
tiva. Quizá para que ese tempo en
tre no noso imaxinário fagan falta 
moitas máis novelas e narracións 
sobre eses tempos, pero as primei
ras pedras están colocadas. Fernán
dez del Riego aportou o seu máis 
que interesante grao de area. 

Despois de moitos anos de inume
rábeis traballos en campos como a 
divulgación, o ensaio ou a investi
gación -sempre traballos apaixo
nados- Francisco del Riego, Sal
vador Lorenzana, Cosme Barrei
ros, Adrián Solovio, etc., entrega a 
sua primeira obra narrativa, espe
ramos que non sexa a única.+ · 

XGG 

1) Col. Narrativa. Ir Indo. Vigo, 1992. 
164 páx. 1.300 pta. 

Xoan Vicente 
Viqueira 
filósofo e 
comprometido 
coa realidade 
de Galiza 
A figura de X.V. Viqueira aparece 
resgatada por obra e graza doutro 
filósofo, don Ramón Regueira(I). 
Este entrega aos leitores, moi espe
cialmente aos alumnos universitá
rios e de Cou, unha síntese do pen
samento viqueirán na sua totalida
de e dentro das coordenadas que 
Viqueira empregou no seu pensar. 

X. V. Viq ueira (1886-1924) foi un 
filósfo profisional, pero non viviu 
pechado no gabinete da ciéncia, 
senón que participou activamente 
na loita pola ilutración do país e 
pola galeguiza-
c10n cultural. 
Perteneceu ás Ir-
mandades da 
F ala, sumo use á 
actividade políti- O leitor 
ca-cultural do súmese no 
galeguismo co-
ruñés dos anos pensamento 
vinte, ensaiou o 
xornalismo e a 
poesia. A sua 
vez, Ramón Re
gueira (Rodeiro, 
Pontevedra) sabe 
unir a sua docén
cia da Filosofía a 

viqueirán e 
non se 
distrae nen 
fadiga con 
formalismos 
vácuos. 

dinamización cultural do país coa 
criazón de grupos (Grupo de Lugo, 
1976, Escala Aberta, 1978, Aula 
Castelao, 1982, Grupo Soán, 1990) 
e coa responsabilidade nos cargos 
que estes grupos realizan. Presi 
dente da Aula Castelao (Ponteve
dra, Instituto Valle Inclán), é o má
ximo responsábel da Semana de 
Filosofia que anualmente se cele
bra na cidade do Teucro. Como 
pensador, R. Regueira, é coautor 
de obras didácticas de Filosofía 
para bacherelato e de investigación 
como A. Losada. 

Esta entrega, X. V. Viqueira: Teo
ría e praxe, verifica a afirmación 
do prologista, X.L. Barreiro, "a 
análise realizada con vagar e con
tando con toda a producción biblio
gráfica de Viqueira, acada unha ra
dicalidade inusitada pola súa ex
haustividade en múltiples aspectos. 
A Acción, a Psicoloxía, a Metafísi
ca, a Etica, a Sociedade, a Relixión, 
a Historia da Filosofía, e outros te
mas de índole filosófica diversa .. ". 

A obra apreséntase en catro partes: 
O médio, vida e obras de Viqueira, 
o pensamento viqueirán e as con
clus ións. As duas primeiras son 
breves; a vida oferécese nun cadro 
sincrónico nas suas liñas puntuais. 
A terceira parte cubre a maior ex
tensión do libro en oito capítulos. 
Nesta parte radica o valor da obra: 
sintetízase o pensamento de Vi
queira, correlaciónase e danse as 
citas fundamentais para o acceso á 
obra do autor. 

É característica singular a sobrie
dade coa que Regueira oferece ao 
leitor o froito das suas pescudas: 
elirnínanse citas supérfluas, apara
tos bibliográficos e canto só serve 
para alarde e gasto de papel. O lei
tor súmese no pensamento vi
queirán e non se distrae nen fadi
ga con formalismos vácuos. 

Este método de eficácia ten a con
trapartida de certa seca Jiterária, 
pero resulta confortante ante tanto 
libro de pura exibición erudita co
mo se está a publicar de teses e te
siñas sen dixerir. Regueira danos a 
Viqueira, o pensador máis profi
sional da Filosofía que por hoxe 
ternos no país. 

Viqueira foi moi decididamente un 
pedagogo, como tal aceitou a nece
sidade da inculturación na língua e 
na cultura de Galiza de todo, un pio
neiro. Vexamos como era esta peda
goxia levados da man de Regueira: 

"A pedagoxía de Viqueira é unha 
pedagoxía fundada nunha concep
ción da persoa na que a vida como 
espontaneidade é o elemento pri
meiro a desenvolver. Esa vida esi
xe un compromiso activo e perso
al. Ninguén pode facer polo edu
cando o papel, ten de ser él, e só 
él, o que dun xeito práctico execu
te os actos que alumeen o que de 
potencial hai ne1. E unha educa
ción na que se busca que todas as 
disposicións saian á luz. Non é un 
só factor, son todos os factores os 
que se teñen de desenvolver no to
do que é cadaquén. Este desenvol
vemento tense de facer desde un 
plan, desde un fin, desde un ideal 
que dirixa e xustifique os medios a 
utilizar. Non serve todo nin todo 
pode ser ao azar. Os actos teñen de 
xerar as formas convenientes do 
ser. A educación , pois, memorísti
ca, na que a persoa e algo vacío 
que hai que encher de contidos que 
fan que pase don non saber a sa
ber; a educación libresca na que o 
libro é o senso, a referéncia do que 

(continua na páxina seguinte) 
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conta de libros 

Carme Hermida Gulías. 

O galega no 
Rexurdimento 

19 

Canne Hermida Gulias apresenta na 
colección Universitária de Xerais un 
resume adaptado da sua tese de 
doutoramento, co título Os precursores 
da normalización. O libro, como xa 
explica no sutítulo, é un estudo sobre a 
defensa e a reivindicación no periodo 
coñecido como do Rexurdimento 
(1840-1891). O traballo recolle, através 
de fontes bibliográficas e de xomais da 
época, toda a polémica que xerou o 
proceso de restauración lingüística 
desde meados do século pasado e serve 
para coñecer as posicións políticas que 
asomaban detrás daquel movimento de 
reivindicac ión.+ 

Homenaxes a Avilés 
Aos recitais de lembranza -o pasado 
sábado 23 de Maio no Pazo de 
Bendaña- súmanse os libros de 
homenaxe. O Concello de Noia editou 
os traballos en prosa e en verso 
realizados ¡rolas alumnos do coléxio J. 
Salmes en lembranza do seu paisano de 
Taramancos. O libro ven introducido 
polo historiador XX Mariño Reino, que 
descrebe o imenso labor cultural de 
Avilés nos anos que estivo á frente da 
Concellalia correspondente do concello 
do Barbanza. O libro pódese pedir ao 
próprio Concello de Noia. • 

O safari irlandés 
Edicións Laiovento publica unha 
tradución dun pouco coñecido autor 
irlandés, Leonard Wibberley (Dublin 
19 15- EEUU 1983), que tamén usou 
como nomes literários os de Patrick 
O'Connor, Leonard Holton e Cristopher 
Webb. O libro defínese como un relato 
crepuscular de dous destinos que, desde 
a incontestábel dignidade que a 
Natureza presta ás suas criaturas, 
comprenderon con claridade que as 
suas respeitivas historias só podían 
acadar xustificación nun epílogo comun 
e solidário. A idea do relato, explica o 
autor, naceu dun encontro que lle 
contaron dun seu amigo cun elefante na 
Africa.+ 
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(ven da páxina anterior) 

é ou non é a verdade, ou ben a li
berdade; a educación represiva on
de os castigos aparecen, as espon
taneidades son limitadas; a educa
ción-exame na que continuamente 
se ten de estar controlando o que 
se asimilou; a educación-funciona
rial, onde os profesores son vitali
cios e dunha vez por todas están 
preparados para educar; a educa
ción , nunha verba, represiva da 
acción, da actividade, das diferen
cias personais; todas estas educa-

A poliédrica 
oratória dos 
presentadores 
da tele 
Desde que a tele é tele, un dos es
pec imes xerados polo meio que 
máis teña sido denostado, conci
tando un xeral consenso en moi
tos casos, foi sen dúbida o do 
presentador/a, agora chamados 
ás veces "condutores" en absur
do e reseso anglicismo. Se na 
rádio española teñen proliferado 
os bons profisionais (xeralmente 
un tanto anónimos e ancorados 
na rádio nacional, mentres os 
máis populacheiros coñecian un 
suculento éxodo ás rádios priva
das), na televisión poucos foron 
os que teñan deixado unha ima
xe perdurábel de rigor e boa 
profisionalidade, cando menos 
nos programas de maior audién
cía. Pasa como coa seleción de 
fútbol, nunca convenceron moi
to á parróquia. 

cións sobran para Viqueira, e so
bran en todos os sitios, sobre todo 
en Galicia. Como sobra en Galicia 
a educación feita de espaldas aos 
contidos, a súa lingua e a súa reali
dade social" (p.164). 

Para que a claridade sobarde ainda 
máis, Regueira danos unha cuarta 
parte coas conclusións, coa síntese 
didáctica e apurada do Viqueira total. 

O profesor Regueira seguramente 
que se sinte confortado con esta 
obra na que puxo tanto vagar e tan-

111 

Televisión 
111 

<lamente antes que por falar ao ca
so. Tan alterados semellan, ade
mais de soltar tantas tonterias, que 
algun deles parece colocado, non 
só no seu posto de traballo. Ainda 
se pergunta un se esa pléiade de 
presentadorciños estarán mesmo 
asegurados. A sua sumisión ao 
gran "H" é tal que estes adlátares 
do tupé semellan por momentos 

· unha ridícula secta que traballara 
só por amor ao xefe. 

Pero cando menos os Kiko, Iñi
go, Uribarri ou Prat (agora redi
vivo, como a sua ex compañei
ra Valenzuela), que tiñan en co
mun a condición gañada a pul-
so de horteras en toda a regra, 

Begoña Fontenla, presentadora do TX-3 da TVG. 

sequer dominaban o que se espera 
dun presentador, amén da sua pre
senza ante as cámaras, a palabra. 
Que sabian expresarse senón con 
brillantez si con coeréncia. Premi
sa tan sinxela ou tan imprescindí
bel en apariéncia, que sen embargo 
non se cumpre no máis mínimo 
para moitos dos agora metidos a 
tales lides, sexa 'nunhas teles coma 
no u tras. 

Asi eses presentadores/as "probe
ta" de Jesús Hermida, adoradores e 
adoratrices do gran "H", como se
mella gostar de autodesignarse o 
espasmódico showman. Cunha 
pinta inequívoca no porte e na ex
presión de vendedores de sección 
do Corte Inglés ou de enciclopé
dias palas portas, estes crispados 
mozos/as son un moi bon exemplo 
da tipoloxia antes referida: trabu
cándose no falar con asiduidade, 
mais preocupados por sorrir forza-

Hai moitos ou
tros presentado
res que non se 
caracterizan pola 
fluidez do seu 
verbo: os do 
programa "La 5ª 
Marcha" de Te-
le5 ou o seu 
equivalente 

Por soposto, 
como non, 
evidente-
mente, 
expresións 
tan do gasto 
de tantos 

"Ponte las pilas" xornalistas 
na TVE. Son ra- deportivos, 
paces e rapazas 
escollidos pola e que rara 
sua apariéncia vez veñen a 
física , pola sua 
condición de canto 
"bollería" máis 
ou menos fina, 
pero que non só 
se pelexan coas palabras senón que 
acaban por impor expresións e 
"muletillas" do máis letais para a 
linguaxe e a intelixéncia. E dá igual 
que o empobrecimento se opere so-

AS AVES DE RAPINA 
EN GALIZA 

Guía de campo e guía didáctica 
Pablo Rodríguez: (Oitabén) 

to esforzo. Oxalá contribua a cen
trarse na cultura galega a estes e 
aos seus alumnos: algo que busca
mos con tanto afán e esperanza. 
Para rematar, o libro apreséntase 
en impresión sinxela, cuase 
manual. Seguro que non se librerá 
de algunha ollada birolla dos ci
paios. E imposíbel contentar a to
das as alternativas.+ 

FRANCISCO CARBALLO 

RAMON REGUEIRA, Xoan Vicente Vi
queira: Teoría e praxe, Ed. Novo Sécu
lo, Iria Flavia, Padrón, 1992, pp.268. 

bre o castellano pois os tópicos e 
frases feitas televisivas pasan aos 
galego-falantes por idéntica via. 

Outros e outras locutores televisi
vos hai con algun desarregro grave 
na expresión. Máis disculpábel se
mella en Carme Sevilla (en quen a 
contrata, Tele5, se ensaña morbosa
mente pois sabe que isó vende) que 
en indivíduas máis mozas coma a 
presentadora do 1, 2, 3, que da sua 

manifesta imposibilidade para 
falar unha parrafada de corrido 
sen que se trabe unhas cantas 
veces polo camiño fai ela o seu 
"encanto", amparándose nunha 
"espontaneidade" que non será 
a nós a quen aproveite. 

Gol, por suposto 

Por aquí, pola TVG quero di
cer, as cousas non pintan moito 
mellar cando o presentador 
máis popular (asi foi premiado, 
cando menos) é un que balbu
cea de contino, que parece es
tar debutando a cada programa, 
aparte de non ser tampouco un 
catedrático, precisamente, no 
uso da língua galega. E por re
matar este lixeiro e rápido re
paso, non deixaríamos de men
tar a cerros locutores desporti
vos, que non soen dar a cara 
pero si o "verbo". Un deles, 
que adoita a comentar os parti-
dos do Deportivo non se fai en

tendíbel en moitas ocasións pola 
sua particular conceición da voca
lización, e noutras pode que che 
confunda un centro cun pase ou un 
tiro. Ainda que, pensará el, aí es
tán as imaxes para que cada un se 
faga unha idea. Outro, que cobre 
asiduamente os partidos do Celta, 
gosta de facer comentários máis 
"elaborados", mentres o telespec
tador intenta abstraerse do que di a 
centrarse nas xogadas, pois o seu 
discurso non soe ir parella co dis
correr daquelas. o que podia expli
carnos é que quer dicer a expre
sión ':por suposto" en frases do ti
po "e o Celta que, por suposto, ia 
marcar en tal minuto ... " cando non 
ternos por que supor nada. Por su
posto, como non, evidentemente, 
expresións tan do gosto de tantos 
xomalistas desportivos, e que rara 
vez veñen a conto. + 

GONZALO VILAS 

Un exercício 
solidário 

Concerto de 
Laura Quintillán 

Laura Quintillán, a violinista gale
go-uruguaia repetiu en Composte
la. Hai un par de meses no Auditó
ri o de Galiza e agora no Teatro 
Principal, esta vez da man da Aso
ciación de Amizade Galego-Cuba
na Francisco Villamil, que convo
cou o acto "co obxecto de vos invi
tar a todos a que participedes no 
apoio ao povo cubano, no agrade
cemento á sua solidariedade inter
nacional, e no coñecemento das 
suas aportacións culturais". 

O concerto de
s en v o 1 vi u-se 
atendendo ao 
seguinte pro
grama: Sonata 
para violino 
Op. 35 de S. 
Prokofiev; So
nata ng 3 Op. 
27. Balada de 
E. Ysaye na 
sua primeira 
parte, e na se
gunda a fenno
sí sima Partita 
en Re Menor 
de J.S. Bach. 

A primeira das 
pezas, dividida 

'Case todos 
os 
compositores 
que 
revoluciona
ron a 
composizón, 
a c.riazón 
musical, 
foron a 
beberao 
popular' 

nos movimentos: Moderato, An
dante Dolce con Cinco Variacións 
e Con Brío é definida pola inter
prete como "valente". Sabemos do 
especial cariño que lle ten ao se
gundo movimento, que lle vimos 
utilizar no taller de literatura da 
Faculdade de Filoloxia para exem
plificar o exercício: Tema con Va
riazóns, do que a própria Laura fi
xera un excelente texto a propósito 
das mans e da solidariedade. 

A segunda das pezas, a incrível so
nata de Y saye, é sen dúbida, a mais 
difícil de escoitar para o público 
profano, con escrita atonal e con 
uns cuartos de tono, que mais pare
cen desafinazóns -son-o- para a 
nosa cultura musical ocidental que 
ve, mesmo, no dodecafonismo un
ha traizón. "E todo. Para min é a 
expresión máxima ... mais que Pa
ganini, mais que todo ... ten algo 
que se corresponde de forma ade
cuada coa intensidade expresiva ... 
non é algo banal, como pasa amiu
de co ~irtuosismo" asi falva a 
Quintillán pouco despois de rema
tado o concerto. Ternos que acor
dar, sen sermos en absoluto musi
cólogos, que a peza de Ysaye e 
ainda a interpretazón da Laura, pu
xo-nos os pelos de punta pola forza 
e polo dramatismo, que non esta
van nada lonxe do virtuosismo. 

A magna partita de Bach, é defini
da pola interprete "como unha 
gran, divertida maquinária podero-

sa -pensando fundamentalmente 
na <=;iaccona-". A partita está di
vidida nos movementos Alleman
da, Carente, Sarabanda, Ciga e 
Ciaccona, dos que a Ciaccona, 
ademais de ser o mais longo, é sen 
dúbida o máis impresionante, for
mando parte das partituras máis fa
mosas do repertório solístico para 
violino. É quizais por isto, que a 
violinista decide invertir a habitual 
orde cronolóxica, para deixar-nos 
"o mais rico de postre". 

"A música é un exercício solidá
rio" non xa por non participar nun 
acto convocado por alguén para al
guén, senón por definizón "ten a fi
nal idade de aliviar o sufrimento 
dos seres humanos --como decia 
Brecht a propósito das ciéncia -
pero de forma mais directa e mais 
infalível que as ciéncias ( ... ) é o ac
to solidário por antonomásia" po
rén esta afirmazón leva-lle tempo 
descubrí-la obre todo pola realida
de social, que parece afirmar que 
"a mú ica é un luxo, uperficial , 
mui divertido, mas uperficial". 

A violini ta e tabelece un dialógo 
íntimo co violino ' pero é un secre
to a vozes ( ... ) non ten sentido se 
non há un ser humano que recolla 
o impulsos ( ... ) hi tóricamente 
non teria nacido a música se non 
for pota necesidade de comunica
zón entre os humano ". 'Ficas pre
ñada dunha obra, e xe ta-la duran
te moitos meses, nun exercício ín
timo, de profundo e tudo, de poi 
pares e o fillo non ten sentido e ti 
non o estás ofertando aos demais 
de algunha forma". 

"Haverá que preparar algo" respos
tou Laura Quintillán a nosa pergun
ta de por qué non havia, sequera 
como bis, unha pe~ popular cuba
na para culminar o fermoso concer
to en oferenda a revoluzón e a todo 
o povo cubano. "A música popular 
e a música clásica non pertencen a 
diferentes categorías ( ... ) Ca e to
dos os compositores que revolucio
naron a composizón, a criazón mu
sical, foron a beber ao popular". 

Unha realidade viva 
"A supervivéncia da Revofo zón 
Cubana é unha necesidade perentó
ria. Do quepa e en Cuba depende 
moitísimo o que pa e con todo 
nós. Cuba pode rachar--e racha
ª perspectiva monótona, ese mode
lo único de vida, que apre enta a 
sociedade do mundo actual ( ... )de
pende de nós a posibilidade de dar
lle osíxeno e xa nen há que e tar 
politicamente, ideolóxicamente con 
Cuba, basta con ter unha mínima 
nozón da dignidade humana, por 
que a revoluzón cubana é, obre to
do, un exercício de dignidade". 

Agardamas que a Revoluzón Cu
bana continue con boa saude, mes
mo nestes tempos difíceis, con 
trinta anos de bloqueo occidental 
nas costas e nos barrduJlos, mas 
entanto, que se ergan as vozes, os 
violines solidários a cantar toda a 
sua grandeza. + 

FRANCISCO SOUTO 

GA1iIIA 
editora 

Torres do Pino- Bloque Sul, 1 Oº A. 
Telf. (988) 21 60 28 

Apartado 1168 • 32001 OURENSE 
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D A M u N D A l s E N T 

I 

De nada che servirá fumar no traballo. Xa vai sendo hora de que o 
penses en serio. Por se fosen pou~os os efectos prexudicais propios do 
tabaco / nos lugares de trabalro atópanse substancias que potencian os 
danos paro a saúde, de xeito que se corren aínda maiores riscos de 
padecer enfermidades cardiovasculares, respiratorias, cancro, etc. 

Xa vai sendo hora de que penses nos demais, non só estás a dona-la túa 
saúde, tamén a dos teus compañeiros. 

Lugares de traballo libres de t~baco: máis seguros ~ sans. 

A B A e o 
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~~· ·~ 

(]/..";. _ --..,~-
~
-~ 

UNTA· 
DE GAUCIA <m' o 

CONSELLERÍA. 
DE SANIDADE 
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Convocatórias 

II Certame Ourense 
de Banda Deseñada 
O día 10 de Xuño remata o prazo de ad
misión de orixinais para este certame, 
que convocan conxuntamente a Casa da 
Xuventude e a Concelleria de Educación 
e Xuventude de Ourense. O tema e a 
técnica son libres, e os textos estarán en 
galego ou portugúes. O formato será 
DIN A3 ou proporcional, e os traballos 
terán duas páxinas mínimo e seis máxi
mo. A entrega dos traballlos farase na 
oficina de información Xuvenil do Con
cello, rua Arcedianos, 15-17 32001 Ou
rense. Tamén na Casa da Xuventude, rua 
Celso E. Ferreiro, 29 32004 Ourense. 
Xuntaranse, nun sobre pechado aparte, 
os dados do autor ou autora, o seu ende
rezo, teléfono, etc. asi como fotocópia 
do D.I. No exterior do sobre figurará o 
tíduo da obra ou obras. Cada autor/a po
derá presentar as obras que desexe. O 
prémio será de 100.000 pta, e haberá ca
tro accesits de 25.000 pta cada un. 

Gallaecia-92 
de relato curto 
Para a promoción e divulgación da cul
tura galego-portuguesa así como de to
da a temática transfronteiriza, os Con
cellos de Allariz, Celanova, Ribactavia, 
Verín, Xinzo de Límia e Xunqueira de 
Ambía, xunto coa Asociación Vía Ga
llaecia, a Casa da Xuventude, a Edito
rial "Ir Indo" e as Cámaras Municipais 
de Boticas, Chaves, Montalegre, Ribei
ra da Pena, Valpai;:os e Vila Pouca de 
Aguiar, organizan este concurso literá
rio adicado á temática da "Raía". 

As obras deberanse apresentar antes 
de 31 de Agosto nos seguintes endere
zos: Concurso Literário "Gallaecia-92'', 
Cámara Municipal de Chaves-5400 
Chaves (Portugal). E Asociación Vía 
Gallaecia, Apdo. 621 32800 Ourense. 
As obras serán inéditas, ·escritas en ga
lega ou portugués, cun mínimo de 8 fo
llas e un máximo de 20, a dobre espazo. 

A apresentación das obras farase por 
quintuplicado nun sobre pechado co tí
duo da obra e un seudónimo. No inte
rior deste sobre irá tamén outro no que 
figurará o nome, enderezo e teléfono 
do autor/a. O primeiro prémio esta do
tado con 250.000 escudos ou o equiva
lente en pesetas. O segundo será de 
150.000 escudos e o te"rceiro de 
100.000 escudos ou o equivalente en 
pesetas. As entidades organizadoras 
deste certame procurarán a edición das 
obras premiadas. 

Mulleres de Compostela 
A Concelleria da Muller do Concello 
de Santiago convoca o Prémio de In
vestigación "Coñezamos a Nosa Histó
ria: Mulleres de Compostela" co ob
xecto de promover o coñecimento do 
labor desenvolvido por mulleres com
postelás que destacaron ou foron pio
neiras en calquer tipo de actividades 
(científicas, culturais, artísticas, sociais, 
políticas, etc.). Os traballos serán inédi
tos, cunha extensión mínima de 30 fó
lios mecanografados, e pódense acom
pañar de material fotográfico . A dota
ción do prémio é de 300.000 pta. Os 
traballos remeseranse á Concelleria da 
Muller, rua Acibecheria, 16-2º 15704 
Santiago de Compostela. O prazo de 
inscrición remata o dia 31 de Decem-

bro, e as solicitudes formalízanse no 
enderezo antes citado. 

Asociación Galego
Cubana Curros Emíquez 
Dentro das actividades deste colectivo 
hai que destacar o proxecto de colabo
ración técnica coa Xuventude Cubana. 
Outros proxectos de colaboración en 
marcha, ademáis dos xa habituais de 
recollida de medicamentos, aparatos 
médicos, alimentos e roupa infantil, 
son os dirixidos a facer acópio de mate
riais informáticos para escolas xuvenís. 
Estase asimesmo a iniciar unha ampla 
Campaña Escolar de Recollida de Ma
teriais, con destino a escolas que foron 
visitadas recentemente en Cuba por 
membros/as da Asociación. Este colee-

. tivo, que realiza as suas actividades na 
provincia da Coruña, precisa a colabo
ración de persoas, sectores profesionais 
e indústrias dispostas a traballar en pro 
da axuda humanitária que tanto precisa 
nestes momentos o povo irmán de Cu
ba. Para maior información: Asocia
ción Galego-Cubana "Curros Enrí
quez". Rua Darwin, l. Oleiros. Tlf. 
(981) 63 57 69. Fax: 63 65 98. Conta 
Caixa Galicia: 304-063-1368/0 

Encontros sobre 
"A Pobreza e a 
Exclusión Social" 
A Asociación Galega de Traballo So
cial Comunitário organiza estas xor
nadas co obxecto de analisar e reflexio
nar sobre a desigual distribución da ri
queza e a situación de marxinación en 
que vive unha grande parte da humani
dade. Están dirixidas a todas aquetas 
asociacións de iniciativa social, profe
sionais, políticos, sindicalistas e perso
as en xeral interesadas en accións soli
dárias contra a pobreza e a exclusión. 
Por outra banda estas xomadas teñen a 
intención de potenciar unha Rede Gale
ga de Loita contra a pobreza e a exclu
sión social que en relación coa Rede 
estatal se integre na Rede Europea con
tra a Pobreza. O venres 5 terá lugar a 
recepción e inscripción dos participan
tes, e en sesións de mañá e tarde até o 
domingo día 7, apresentaranse ponén
cias e debates sobre a pobreza en Lati
noamérica, os procesos de empobrece
mento e a exclusión social, o Plano de 
Desenvolvimento Rural Integral OS
COS-EO de Asturies, etc. As xomadas 
terán lugar no Salón de Actos da Esco
ta Galega de Administración Pública, 
no Polígono das Fontiñas, en Compos
tela, e o coste da inscrición será de 
2.500 pta. Para máis información cha
mará A.G.T.S.C., Tlf.(981) 22 67 35. 

IV Certame de Relato 
Curto "Maio Literário" 
A Asociación Cultural Cidade Vella 
de Compostela organiza este certame ao 
que se poderán apresentar traballos iné
ditos e orixinais, baixo lema ou seudóni
mo e por cuadruplicado. Deberán entre
garse antes do día 30 deste mes en cal
quer pub da Cidade Vella ou remesar 
por correo, indicando o tíduo do certa
me, a: Rua San Paio de Entrealtares,12. 
15704 Compostela. Os relatos terán un
h a extensión máxima de 20 fólios 
mecanografados a dous espácios • 
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O trinque 

Libros 

Foucault é o título da 
biografía sobre o filósofo 
francés que edita Anagra
ma. O autor é o xomalista 
Didier Eribon. Recomendá
bel síntese de parte da vi
da cultural e política fran
cesa dos anos 60-70 .' O 
nacemento de novas disci
plinas como a socioloxia 
e a história do pensamen
to serve de marco á evolu
ción persoal de Foucault, 
ás suas obras e aos seus 
compromisos políticos . O 
libro é unha áxil introdu
cióff a estas matérias. O li
bro foi censurado na for
ma en que se censura ho
xendia, através do prezo. + 

Novas sensuais 

• MC/A CORUÑA 

Nestas datas, nas que un anda en
guedellado entre o Norte e o Sul, 
confluin nuns currunchos que se
gundo os entendidos talvez non se
xan os máis in do calendário en vi
gor, porén encandiláronme. Un de
les, Sal da Casa; quizá ten falta 
dalgunha cousiña nas paredes 
--que, por certo, penso, non seria 
problema, porque falando con 
Chelo Facal de seguro que algunha 
solución cairía-, pero as persona
xes que aquilo rexentan son do 
máis agradábel que un desexaria 
ver, sempre co corriso dos beizos, 
algo que se agradece se un é ben
nado. Outro é Lucky Luke; aí ti
ven a oportunidade de coñecer a 
Luís Lago, quen, xunto a Fernan
do Fontenla, Óscar Suárez, Richi 
Pop e Hester Pereira (TBO, Tea
tro), anda a fabricar desexos. Man
gantes é un exemplo do que estes 
"mangantes, que na obra somos 
tres, paseando polo tempo atopá
monos a diferentes personaxes cos 
que facemos de todo", ademais, se
gundo Lago confesa sen rubor, 
"non traballamos no Centro Trau
mático Galego", especificando que 
a sua história pasa por "sermos uns 
enanos que comezamos na cena 
aos once ou <doce anos. Traballa
mos baixo a condución de Xúlio 
G. Lourenzo durante cinco anos. 
E despois pasamos catro anos en 
paro técnico. Alguns de nós, que 
maduramos, retomamos o traballo, 
e de aí saiu Mangantes". 

Até o próximo mes de Xullo, reci
tais de poesía e música no Rei Mo
mo, en Vigo, todos os rnércores a 

A.núncios de balde 
Comparto piso en Vigo. Tlf. (986) 29 
85 76. Chamar pola noite, perguntar 
por Xabier. 

Desde Vilanova de Lourenzá e Mondo
ñedo sae o Fanzine "A Brosa do Ver
dugo", que tenta ser un instrumento de 
expresión, para todos os que pensamos 
que hai algo máis ca iso que nos fan 
ver. O Fanzine conta coa colaboración 
do Colectivo Skomabois. Pedide a: Co
lectivo Skornabois, R/ Castro. 27769 
Vilanova de Lourenzá. 

Oferécese xoven para vixiante 
xurado, ou traballos semellantes. Tlf. 
(986) 55 53 66. 

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

Véndese piso en Ourense. Chamar ao 
tlf. (988) 21 05 85, de 15 a 17h. 

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

patir das 11 da noite. Manuel For
cadela, que foi quen nos puxo ao 
tanto da criación desa aJternativa 
"que non sexa todo pop ou rock 
and roll", foi un dos que paso u po
la devandita sala. No espectáculo 
musical-poético están comprometi
das distintas sinaturas, como a ga-

ActO S 

VII Festa da Cereixa 
de Beade 
Festa, feira e concurso ao redor 
da cereixa, celebra este ano a sua 
séptima edición, os dias 5, 6 e 7 
de Xuño. Mostra de cereixa e 
Concursos de Carteis, Literário, 
de Reposteria, de Presentación, 
de Transformación, de Escapara
tismo e de Calidade do produto 
teñen o seu complemento cultural· 
con actuacións de grupos corais, 
grupos de baile e música tradi
cional e actuacións teatrais. Ade-

~onti.n.u.a;rá 

Brasileiro, 35 anos, estudiante de Lín
gua e Cultura Galegas (normativa lu
sista) na Universidade de Barcelona, 
Area de Filoloxia Galaico-Portuguesa. 
Gostaria corresponderse e facer ami
_zade con xoves galegos, para inter
cambiar po tais, libro , material infor
mativo sobre a Galiza, etc. Escribir en 
galego ou portugués a: Xaime Burgué 
de Siqueira, Riera San Miguel, 47-
Pral. 2a. E-08006 Barcelona. 

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

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. 

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

leria Ad Hoc, Conserva
torio de Vigo, Diario 
Atlántico ... Tomás Ca
macho (recital de guita
rra), Carmen Pallarés 
(poesía), etc., foron al
gunhas das proposta 
que, diatne dun público 
entusiasta, ofereceron a 
sua dimensión artística 
nun recinto que, segun
do Forcadela, achába e 
totalmente abarrotado. 

Táboa redonda o próxi
mo dia 1 de Xuño, en 
Lugo, con motivo da 
Feira do Libro, organi-

CHELO zada pola Federación . de 
Libreiros de Galiza e coa colabora
ción da Asociación de Escritores 
en Lingua Galega, baixo o lema 
"O futuro do livro en Galicia". 
Participantes: Lois Diéguez (Es
critor), Eloi Caldeiro (Poeta) e 
Carlos del Pulgar (Editor). Coor
denará Fernán-Vello. + 

máis todos os dias haberá venda 
de cereixas. 

Animación á leitura 
O día 30 celebraranse na Bibliote
ca Pública de Lugo as "III Xoma
das de Animación á Leitura". 

Maio Xove 
Até o dia 30 continuan as exposi
cións, proxeccións cinematográfi
cas e actuacións musicais dentro 
<leste ciclo organizado pola Casa 
da Xuventude de Ourense. + 



Música 

Banda Xuvenil 
de Negreira 
Actuarán o dia 29 ás l 9h na Praza 
do Toral de Compostela, dentro da 
programación da Festa da Ascen
sión. A l 8,30h no mesmo lugar 
haberá un Concerto Infantil, con 
motivo do dia adicado aos cativos. 

Zarzuela 
O dia 27 no Auditório Gustavo 
Freire de Lugo representarase a 
zarzuela Non chores Sabeliña", 
dirixida por Tereixa Campo e coa 
intervención da Banda Municipal e 
do Orfeón Lucense. 

A Roda 
Música tradicional en Pontepedriña 
(Compostela), o dia 29 ás 23b. 

Carmen 
Os días 28 e 30 a Orquestra "Cida
de de Córdoba" e o " Coro do 
Grande teatro de Córdoba" -repre
sentarán esta ópera no Auditorio de 
Galícia. 

Os sons 
do Pórtico da Glória 
A Fundación Barrié de La Maza 
organiza unha érie de concertos 
de mú ica medieval interpretada 
co in trumento recenternente 
recon truido a partires dos e tu-

ExpOSÍCÍÓilS 

dos realizados no Pórtico da Gló
ria. O Grupo Universitário de Cá
mara de Compostela e a forma
ción Kalenda Maya de Oslo inter
pretarán pezas do Códice Calixti
no, Cantigas de Amigo de Martín 
Códax, composicións das Canti
gas de Santa María de Afonso X 
e pezas do Llibre Vermell de 
Monserrat. O dia 1 actuarán no 
Teatro Fraga de Vigo ás 20,30 h; 
o dia 3 estarán na Catedral de 
Ourense ás 21 h. As próximas ac
tuacións serán en Pontevedra o 
dia 6, en Ferrol o dia 7 e en San
tiago o día 8 de Xuño. 

Blues ao ar libre 
Concerto na Praza do Toral, en 
Compostela, polas festas da Ascen
sión. Dia 29 ás 12,30 da noite. 

Coro Toxos e Froles 
Actuarán o dia 31 ás 13h na Praza 
do Obradoiro de Santiago. 

Muxicas 
Folle o dia 30 ás 12,30 da noite na 
Praza do Toral en Compostela. 

Bandas de Música 
Estes días en Compostela, con rno
ti vo da festas da Ascensión, as 
Banda de Vilagarcía, Padrón, San
tiago e Coruxo ofrecerán concertos 
e pa aruas en Compostela.+ 

ax en da 
Teatro 

Guiñol 
Odia 29 ás 21h actuación do Gui
ñol de Santa Clara (Cuba) na Pra
za do Toral de Compostéla. 

Acelgas e Lechuguinos 
Teatro musical os dias 29 e 30 ás 
23h no Teatro Principal de Santiago. 

Domingueiros 
Teatro de rua con este espectáculo 
do grupo Tarima, o domingo 31 ás 
13h na Praza do Toral de Santiago. 

FITEI-Porto 
Desde o dia 30 de Maio ao 1 O de 
Xuño celebrarase en Porto a XV 
edición do Festival Internacional 
de Teatro de Expressao Ibérica, 
no que actuarán grupos de Lisboa, 
Bogotá, Mérida, Cascais, New 
York, Maputo, Pontevedra, Santia
go de Cuba, Sevilla e Belo Hori
zonte, entre outros. As actuacións 
terán lugar nas salas "Carlos Al
berto", "Rívoli", "Ateneu Comer
cial do Porto" e "Cooperativa Povo 
Portuense", e tarnén na rua. 

Teatro Infantil e Xuvenil 
Segue a desenvolverse en Vilagarcía 
de Arousa o "IV Certame Municipal 
de Teatro Infantil e Xuvenil". 

Un soño de verán 
O Centro Dramático Galega presen
ta esta montaxe da obra de William 
Shakespeare, en versión de Eduardo 
Alonso. Será os días 29 e 30 ás 
22,30h e odia 31 ás 20,30h no Tea
tro do Centro Cultural Caixavigo. + 

J rg P 1 t iro Casas debuxante pre entan mo tras fot.Qgráficas: "Onde Grupo '( treu" 
Pintura na Casa da Xuven
tude de Betanzos. 

Obra recente na Galeria a sua obra no Centro So-

Sargadelo de Santiago. cial, Cultural e Recreativo 
de Beade (Vigo). 

De ide Cirilo Muñoz Obras na Fundación Ara-
Óleos no lnstituto de Ba-guaney de Santiago. 
charelato de Carril. 

Braque Lito Portela No Kio co Alfon o da Coru-
ña mo tra "Braque na colee- Mostra "As pegadas da me-

ción da Fundación Macght". mória" no Pub Maside de 
Moaña. 

Ernesto Imaxes da Arte 
Bao Zúñiga na Galiza Pinturas na Sala de Arte 

Expo ición na E tación Ma-Caixavigo. 
rítima da Coruña. 

Balmón Castell Mar e Fotografia 
e Sánchez Casas No Coléxio Eugénio López 
José Balmón Castel!, escul- da vila coruñesa de Laxe 
tor, e José María Sánchez pódense contemplar duas 

Galicia é Mar" e "O Mar da 
memória" 

Agustín Portela 
Mostra antolóxica na sala 
da Deputación Provincial de 
Pontevedra. 

Patinha 
Pinturas. Ateneo Ferrolán. 

Carmen Hermo 
Pinturas na Galería Severo 
Pardo de Vigo. 

Desnudos 
Mostra colectiva de pintura 
na Galería Saira de Vigo. 

Maria Xosé Leira 
Oleos na Sala da Deputa-
ción Provincial de Lugo. 

Segura Torrella 
Pinturas na Galería Obelis
co da Coruña. 

Virginia Calvo 
Obra gráfica na Sala de Ar
te do Banco Bilbao-Vizcaya 
(Colón, 17 A). De i,30 a 
9,30h. 

Miguel Ailxo 
Robledo 
Mostra de debuxos a tinta 
na Casa da Xuventude de 
Ourense.+ 

Páxinas coordenadas por 

MARGA R. HOLGUIN 

A cr ítica 
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XEOGRAPÍFIA 
XURXO ESTÉVEZ 

Descoñezo que tipo de estudos realizan os xornalistas 
máis seguro que a a xeografia non debe ocupar un lugar 
relevante nesa carreira. 

Se collemos como vara de medir o Atlas do suplemento 
dominical de "El País " ou o vídeo turístico da revista 
"Tiempo" constataremos que os señores Estefania e Oneto 
teñen tanta información sobre Galiza como un norteameri
cano médio sobre Burundi. 

Se A Coruña é a capital de Galiza para os desnorteados 
do "Tiempo", ás bárbaras castrapizacións da nosa toponí
mia no Atlas tampouco lles virian mal un tirón de orellas 
autonómico, ainda que non creo que cheguen a ter tan
tos problemas como os que tiven unha vez cando me pi
llou un señor garda civil correxindo un rótulo que rezaba 
"Puentedeume". A "Tiempo", con máis sorte . ca miri, ca
eulle. unha boa subvención da Xunta de Galicia por infor
marnos que Santiago de Compostela é un simpático povi
ño de 2.000 habitantes.+ 

Cme 

O prado 
O Cine Clube Pontevedra ten pre
vista para o dia 3 ás 22h a proxec
ción deste recente filme dirixido 
por Jim Sheridan. O filme canta o 
drama desencadenado pola pose
sión dun anaco de terra na Irlanda 
rural e tradicional. J ohn Hurt, Tom 
Berenger e un Richard Harris ines
quencíbel para un filme que non 
hai que deixar de ver. · 

Publicacións 

Número 13 
da Revista 
Galega 
de Educación 
Ven de aparecer o número 13 
desta publicación pedagóxica 
promovida polo colectivo "Nova 
Escala Galega'', e editada por 
edicións Xerais. Este número que 
recolle diversos traballos vai en
cabezado por duas editoriais so
bre a formación do profesorado e 
sobre a problemática da normali
zacíon lingüística na escola. O 
monográfico esta adicado esta 
vez á Educación meioambiental. 
A sección de Experiéncias reco
lle traballos sobre a reforma da 
Educación Infantil, o tratamento 
didáctico das festas e o programa 
Preescolar na casa, da TVG.+ 

Cual 
dos extraños 
O C.G.A.I. ven de 
estrear na Coruña a 
primeira curtametra
xe do director galega 
A. Ponte, que se en
marca no espazo re
servado todos os me
ses para a difusión 
da produción galega 
máis recente. Os 
protagonistas son 
Antón de Santiago, 
Miguel de Lira , 
Blanca Cendón, Te
resa Taboada e Xus 

Prego. Esta curtametraxe é tarnén a 
1 ª realización dunha nova produtora, 
"Producciones Sierra Madre". 

Caídos do Ceo 
Filme de Francisco J. Lombardi que 
será proxectado o día 3 en sesións 
de 5,30 , 8 e 10,30h no Teatro Muni
cipal Rosalia de Castro da Coruña. 
Organiza o "Ateneo da Coruña".+ 

Novas 

Biblioteca 
A Asociación Cultural Idea Li
bre da Coruña inaugurou un ser
vizo de Biblioteca, a primeira e 
principal das suas actividades. 
Idea Libre está formada por un 
grupo de estudantes e traballado
res que, preocupados polo desco
ñecirnento da história do movi
mento Obreiro, decidiron traba
llar nese eido co fin de acadar un
ha sociedade máis xusta e crítica. 
O horário provisional é de luns a 
venres, entre as 17 e as 20h. No 
futuro, amáis doutras actividades, 
teñen previsto criar tamén un ar
quivo histórico sobre este mesmo 
terna, que é o seu proxecto máis 
importante. Para máis informa
ción dirixirvos a: A.C. Idea Li
bre , Emília Pardo Bazán , 27-2º 
Tlf. 24 64 97. 15005 A Coruña.+ 

NTA am 
o CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 
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Alexand~e Bóveda, 
unha biografia recuperada 
Publícase o l.ibro de X. Mª. Álvarez Blázql:1ez secuestrado en 1982 
polo Ban.co do Noroeste 

• XAN CARBALLA 

/ 

E a história dun libro 
secuestrado xa entrada 

a democrácia. A memória de 
Alexandre Bóveda proía ainda 
no 1982. Cóntanolo polo miudo 
Alfonso Alvarez Cáccamo, fillo do 
autor dunha biografiado dirixente 
galeguista fusilado un 17 de 
Agosto de 1936, autosecuestrada 
polo Banco do Noroeste que lla 
encarregara a Xosé Maria Alvarez 
Blázquez para unha série 
intitulada "Hombres que hicieron 
Galicia". Non era asimilábel 
Bóveda para o Banco, na altura 
de Rumasa e o Opus Dei. 
Agora recupérase o libro da man 
da editora Ir Indo. 

"No verán de 1981 Xosé Maria Alvarez 
Blázquez puxo o derradeiro ponto ás páxi
nas do seu libro. Meu pai entrégaas, no 
prazo acordado, aos mandamais do Ban
co del Noroeste (do fraudulento grupo Ru-

. masa) que tiñan a intención de obsequialo 
aos seus clientes no seguinte ano 1982. 
Esta biografia de Alexandro Bóveda for
maria parte dunha colección, "Hombres 
que hicieron Galicia" que xa contaba con 
cinco números. O libro edítase, sen pasar 
-é óbvio- pola microcefálica censura do 
Banco e, pasadas várias semanas, entré
ganlle ao autor un ben cativo número de 
exemplares, e comunícanlle verbalmente, 
sen daren razóns, que o libro non se dis
tribuiria. Foi un forte golpe,mais nada pui
do facer contra aquela lúrpia decisión: os 
escuras persoeiros tiñan todo ben fiado xa 
que meu pai renunciara aos direitos de 
autor e da publicación por unha ridícula 
cantidade de diñeiro adiantado que serviu 
de pago a todo o traballo". 

O prólogo desta edición recuperada é un 
relatório de incidéncias e intencións que 
Alfonso A. Cáccamo entrega para enten
der a carta cabal a publicación agora deste 
volume biográfico. Máis adiante, xa no cer
ne da edición secuestrada, é o próprio Al
varez Blázquez quen entrega aos leitores 
unhas pautas de leitura. Unido a Alexan
dro Bóveda por parentesco e por fidelida
de política Alvarez Blázquez seguiu a liña 
dunha biografía se se quer convencional, 
pero ceibando en todas e cada unha das 
páxinas amor e paixón, "cicais non me fo
se posíbel en moitos casos acadar a ríspe
ta obxectividade do historiador imparcial. 
Confésoo e sinto orgullo de dicilo: son par
cial de Bóveda, é dicer, comparto o seu 
pensamento e a sua conducta". 

Epopeia nacionalista 

A figura de Alexandre Bóveda é recoñeci
da unanimemente como unha das claves 
do salto adiante que deu o nacionalismo 
político nos anos da República. "Motor de 
explosión", defíneno retrospectivamente 
os que o coñeceron, cerebro organizativo 
e impulsor do pensamento económico dos 
galeguistas da época, a figura de Alexan
dre Bóveda, morto moi novo pola fascis
mo -contaba con 33 anos- inspirou un dos 
máis emocionantes debuxos de Castelao 
("A derradeira lección do mestre"), pero 
L1nha. ~scasa bibliografía, do que o libro 
"~idá, aixón e marte de Alexandre Bóve-

Alexandre Bóveda namorando con Amalia en Pontevedra no 1928. 

'Confésoo e sinto 
orgullo de dicilo: son 
parcial de Bóveda, é 
dicer, comparto o seu 
pensamento e a sua 
conducta' 
(Álvarez Blázquez) 

da" do seu cuñadó Xerardo Álvarez Galle
go era apenas a única referéncia. 

Alvarez Blázquez apóiase en moitos dos 
dados que o próprio Alvarez Gallego for
nece pero axúdase da sua própria investi
gación e das suas lembranzas personais. 
O libro percorre a infáncia ourensana, o 
esforzo familiar para que os fillos estuda
ran, a chegada a Madrid, o contacto en 
Pontevedra cos galeguistas, o noivado 
con Amália Alvarez Gallego, á sua cre
cente participación nos labores dirixentes 
do PG, o seu labor para sacara a:diante o 
periódico A Nosa Terra, por entón porta
voz do Partido Galeguista, a polémica co 
Estatuto e a sua sonada controvérsia con 
Vicente Sierra, a raiz da Asamblea de 
Santiago na que se aprobou o antepro
xecto de Esatuto. Foi precisamente na
quela Asamblea de Concellos celebrada o 
17, 18 e 19 de Nada! do 1932 na que a 
estrela vibrante de Bóveda destacou con 
máis forza, e para Alvarez Gallego "na
quela tarde de trunfo galeguizante e per
soal, cavou Bóveda o seu cadaleito. O Es
tatuto foi o seu sudário. Os nemigos, moi
to máis da Autonomía que da República, 
endexamais llo perdoarian". 

Os anos intensos da 11 República supuxe
ron un intenso labor político, que incluiu o 
desterro de Castelao a Badajoz e Bóveda 
a Cádiz para tentar tender ao galeguismo 
na sua columna vertebral, mais· o regreso 
foi xa un imparábel proceso de animación 
galeguista que concluiu coa aprobación 
do Estatuto do 1936. No médio quedaban 
as polémicas coa Direita Galeguista, que 
finalmente se escindiu polos acordos co 
Frente Popular, e a frustrada eleición de 
Bóveda como deputado polo Ourense na
tal, nunha manobra caciquil para propiciar 
que a acta a levase Calvo Sotelo. 

Fidelidade á República 

O golpe militar de Franco calle aos de
putados galeguistas en Madrid, onde fo
ran entregar o Estatuto ás Cortes. Sál
vanse así Castelao e Suárez Picallo en
tre outros. Bóveda estaba en Pontevedra 
e oferécese ao governador civil para o 
que precise. Os militares, como neutros 
pontos de Galiza, prometen lealdade ás 
auutoridades civís para gañar tempo e 
evitar a neutralización do seu golpe. 
Aquel 18 de Xullo comezaba o dramático 
periodo fascista que truncou a história 
nun momento de esperanza. A narración 
de Alvarez Blázquez recorre dia a día to
da a cruel montaxe que culminou na Ca
eira onde o mencer dwn dezasete de 
Agosto foi fusilado Alexandre Bóveda. A 
xente, nos dias seguintes, ía recoller 
anacos de casca e pitelos daquel piñeiro 
como relíquias e mandáron cortar a ar
bre. O símbolo nacionalista e antifascis
ta de Bóveda nacía tamén aquel mencer 
de Agosto e foi Castelao no seu discurso 
Alba de Glória quen non dubidou en di
cer "Bóveda terá de ser nun mañán pró
ximo ou lonxano, a bandeira da nosa 
Redención".• 
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TRES EN RAIA 

Soño ou 
mascarada 
• XOSÉ A. GACIÑO 

N!!524 

E ntre a "mascarada fraudulenta" 
da que fala Esquerda Unida e 

"o soño da humanidade solidaria" que 
lle parece ao presidente de Bulgaria, 
caben moitos matices e leituras para 
referirse a este espectáculo tan varia
do e contraditório, a esta voráxine or
ganizada chamada Expo 92 . Dous 
exemplos. Nunha zona non moi favo
recida pala afluéncia do público -en
tre unha carpa que acolleu con retraso 
a improvisada participación dos países 
bálticos e o Pavillón das Artes, que vai 
apresentando exposicións de vangar
da-, pode contemplarse un extraño 
monumento feíto de material de refu
gallo, colgado ou espallado arredor 
dunha grua igualmente esmendrella
da: é o monumento dos que non teñen 
pavillón, dos cinco mil millóns de per
soas que non teñen absolutamente 
nada que ver, nen para ben nen para 
mal , con toda esta fenomenal panto
mima tecno-lúdico-estética levantada 
en Sevilla. Foi realizado pola Funda
ción do Home e o Pavillón de España, 
non sei se como xesto de solidarieda
de ou como coartada moral -quén 
sabe cál é a diferéncia?-, que non se 
divulga e que moi poucos visitantes 
coñecen. 

De sobra coñecen, en cámbio ; e iso 
que se inaugurou o luns pasado, o ben 
promocionado Castelo da Bela Dur
minte, directamente enviado desde Eu
rodisney, con Mickey Mouse como em
bai xador. No xogo dos símbolos , o 
máis preocupante é que esta mascara
da -pouco máis ca un cartel publicitá
rio do tinglado de París- foi levantada 
xunto á área do Futuro .. Espero que 
non sexa un ha premonición.+ 

VOLVER AO REGO 

N inguén tiña dúbidas sobre a ca
pacidade de ETA para matar. O 

que agora surprende é a sua paixón 
por escreber. Non pasa día que a poli
cía non descubra algunha carta, nota, 
misiva, documento, ponéncia ou epís
tola... Velaí o governo que non só in
tercepta armas , senón que procura 
diskettes, claves informáticas e man
gados de fólios no doble fondo dos 
bauis. O corpo de policía xa terá suma
do aos especialistas en explosivos un
ha sección de programadores de orde
nador e outra de académicos da lín-
gua, amén de vários interpretadores 
de textos freudianos. 

Nunca estiveron, ao parecer, tan comu
nicativos os etarras. Nunca tan dados á 
reflexión e ao debate. Que envexa lles 
terá Txiqui Benegas que desde hai un
ha década non escoita un siloxismo por 
boca dun camarada, entretidos como 
están en alimentar o naris e o peto.+ 




