
ANO XV· 4 DE XUÑO • 1992 
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

A crise meio-ambiental ten como eixo o desequilíbrio Norte-Sul 

no centro 

Central térmica, alimentada por fuel en Pendlebury (Gran Manchester) 

A ecoloxia 
da política mundial 

A moción 
de confianza 
reactiva o apoio 
a Villares 
Despois da derrota do 25 de 
Maio, na que foi rexeitado o in
forme anual, o próximo luns dia 
8 a equipa reitoral da Universi
dade de Santiago, presidida po
lo rector Ramón Villares, some
terase a unha moción de con
fianza na procura de reactivar o 
apoio que non tivo ao tratar de 
aprobar o informe anual. O am
biente parece propício para que 
a moción de confianza salga 
adiante e podan afrontarse, pa
sado o verán, a aprobación das 
novas titulacións e os Estatutos, 
ademais da financiación que é 
o cabalo de batalla da oposición 
nucleada na PUP. • 

(pax. 9) 

O BNG cree que a 
sua proposta de 
unidade foi 
terxiversada 
O BNG propuxo a participación 
común baixo o paraugas da sua 
sigla, respeitando a nomenclatu
ra do PSG-EG para os seus 
candidatos. Esta última proposta 
apareceu notabelmente confusa 
nos médios de comunicación. O 
BNG xustifica a sua iniciativa no 
"maior peso eleitoral e organiza
tivo da sua sigla", na sua estru
tura "a única non excluinte" e na 
necesidade de "non confundir 
máis ao eleitorado con refundi
cións contínuas". Para o PSG
EG a resposta do BNG é "unha 
negativa rotunda". Para Camilo 
Nogueira "só nos queda agora 
definir o naso próprio camiño". • 

(pax. 12 e 13) 

JOHN DAVIES 

A maioria dos 
inmigrantes 
africanos posue 
bon nível cultural 

·"Hola, guapiña, que estas a 
buscar?", pergunta Ronald 
Cowell, un liberiano de vinte
seis anos que ten instalado un 
tenderete na rua Don Bosco. 
Leva un ano e cinco meses no 
Estado español e perta dun 
ano en Vigo. As técnicas de 
marketing están moi alon
xadas daquel barato-barato 
que os caracterizaba. "Chá
mome Manolo e veño da Cañi
za", resposta burlón outro can
do é interpelado, lago remata 
por descubrir o seu nome, ida
de e a sua nacionalidade: Bo
gart Camara, de 25 anos, é da 
Guinea Francesa.• 

(pax. 14 e 15) 
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·A maioria das organizacións non guvernamentais critican o "modelo de 
desenvolvimento" vixente 

O Encontro ·do Río non afronta 
o máximo problema ecolóxico 

· mundial: a miséria · 
MANUEL VEIGA-G. LUCA DE TENA 

Vinte anos despois da Conferén
cia de Estocolmo, que marcou o 
início da toma de conciéncia in
ternacional sobre o méio ambien

do" para todos os seres do plane
ta nun "futuro comun". Con todo, 
a evidéncia é ben distinta: mil mi
llóns de persoas, o 20°/o da povo-

te, 175 países 
e 145 xefes 
de Estado ce
lebran no Rio 
de Xaneiro o 
Cúmio da Te-

. rra. Duas dé
cadas durante 
as que se es
crebiron ma
reas de arti
gas de lexis-
1 ación am
biental de es
casos resulta
dos práticos. 
O Informe 
Bruntdland, 
consensuado 
polos princi
pais países, 
defende un . 
"desenvolvi-
m e n t 0 S 0 S ti - Ribeira do Rhymney en Mid Glamorgan (Reino Unido). 

"Hoxe moitos occidentais consi
deran, sina.la o economista ma
laio, Martin Khor, que os habitan
tes do Terceiro Mundo son os 
responsábeis da crise ecolóxica, 
porque talan as selvas e se re
prodúcen demasiado. Non se 
decatan de ~ue esas persoas 
están a sacrificarse polo resto da 
humanidade. A povoación mun
dial é de 5 mil millóns de perso
as. Delas, mil millóns -o 20%- vi
ven no Primeiro Mundo e consu
men o 80% dos recursos mun
diais. Os outros 4 mil millóns te
ñen un nível de consumo 15 ve
ces máis baixo. É dicer, mil mi
llóns de persoas consumen 15 
unidades de recursos mentres 
os outros catre mil millóns con
sumen catre unidades". 

"Dise que o Sul ten demasiada 
povoación, pero toda esa povoa
ción xunta, engade Khor, só con
sume unha cuarta parte do que 
utiliza o norte". 

As negociacións 
para completar un 
convénio sobre os 
cámbios climáticos 
só conseguiron a 
formalización dun 
acordo vago e non 
vinculante sobre as 
emisións de C02. 

A febleza do Rio 

Er:i Ria prevese a aprobación 
dunha Carta da Terra, un acorde 
sobre a atmósfera, o requenta
mento climático e a sanción dun 
convénio sobre biodiversidade. 
. Para completar un convénio so-
bre os cámbios climáticos só 
conseguiron a formalización dun 
acorde vago e non vinculante so
bre as emisións de C02. 

Bush que ainda non ten decidida 
a sua preséncia no Rio, na altura 
de realizar esta información, 
afirmou que non está disposto a 
tomar decisións que afecten ao 
"estilo de vida americano". 

ac1on mundial (pertencente ao 
primeiro mundo) consume o 80°/o 
dos recursos mundiais e o futuro 
comun resuaa difícil de albiscar. 

FOTOS CEDIDAS POR JOHN DAVIES 

TOLES-Buj]'alo News 
En vinte anos e mália as reu
nións que seguiron á xuntanza 

de Estocolmo -as de Tbilisi, Bel
grado, Nairobi, Amsar e Berna- a 
situación do planeta don deixa 
de deteriorarse, polarizándose a 
cada máis entre o Norte e o Sul. 

Os promotores do Cúmio da Te
rra eren que a auséncia do presi
dente norteamericano causaria 
un gran contratempo. Para o 
sector máis conservador de 
Washington, sen embargo, a via
xe non seria máis que "unha per
da de tempo e cartas. Uns cartos 
que irian parar ao pozo sen fon
do do terceiro mundo, mentres o 

Vefla non veña, o Bush hanos mandar un comunicado. 
Pancarta: Benvidos ao cúmio da Terra. 
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Seaham County Durham. 

(Ven da páxina anterior) 

lia esta reunión os problemas 
vanse seguir agravando. Non ha
berá solucións do tamaño dos 
problemas. No futuro haberá que 
tomar medidas máis contunden
tes e para esas xa haberá máis 
causas perdidas". 

Vales recorda o perigo de extin
ción de moitas espécies, a perda 
de terras fertis .. , "pero sen dúbi
da, afirma, o principal problema 
ecolóxico é a miséria. As masas 
pobres do Brasil arrincan árbo
res para poñer un granxa, acá
banse arruinando porque non . 
son terras para pastos, pero non 
teñen outra alternativa. lso en
tendémolo ben os galegas. É di
fícil convencer a un paisano de 
que non plante eucaliptos se as 
espécies de crecemento rápido 
son as únicas que dan un bene
fício a curto prazo, acorde coas 
necesidades de sustento. O 
mesmo sucede nas zoas sub-ári
d as do planeta, nas que hai 
plantas moi fráxeis que poden 
desaparecer. Quen lle di aos 
seus habitantes que non arrasen 
os poucos arboriños que nazan 
se están morrendo de fame?". 

"Son os paises ricos, a xente cos 
problemas básicos resoltos, os 
que poden mellar defender o pla
neta, pero son os que non o tan, 
os que máis depredan e destruen 
co seu modelo económico que 
carece de estratéxia de futuro". 

"O último perigo, sinala Martin 
Khor, consiste en que o bosco 
está senda destruido mesmo en 
nome da sua salvación, a base 
de proxectos da indústria forestal 
camuflados como proxectos am
bientais. Por exemplo, co TFAP 
(Tropical Forest Action Plan, ou 
plan dos bosques tropicais) un 
program do Banco Mundial e a 
FAO, preténdense obter 8 mil mi
llóns de dólares dos governos, 
especialmente dos paises no nor
te, para salvar o bosco tropical. 
Pero se examinamos os proxec
tos concretos do TFAP descobri
remos que grande parte deles 
benefician á indústria madeireira. 
Cando os governos de Occidente 
responden ás esixéncias dos 
seus cidadáns decindo financia
remos a protecións dos boscos, 
en realidade queren dicer que 
axudarán ás indústrias que cor
tan e procesan a madeira'_'. 

Cúmio tamén 
de organizacións 
non guvernamentais 

De xeito paralelo, tanto no Ria 
como no resto do mundo, dife
rentes Organizacións Non Gu
vernamentais celebrarán múlti
ples actividades denunciando o 
que non se vai tratar no encentro 
oficial. Estas organizacións trata
rán de presionar aos governos 

Quen lle di aos 
seus habitantes 
que non arrasen as 
poucas arbores 
que nazan 
se están morrendo 
de fame?. 

respeitivos aproveitando o even
to para facer ouvir as suas men
saxes ecolóxicas. 

Centos de organizacións destas 
características están xa a con
centrarse no Parque Flamenco 
no Rio, onde teñen previsto cele
brar unha xeira de actos denomi
nados Foro Global 92. 

"A mobilización destas organiza
cións non guvernamentais e eco
loxistas coa desculpa do Cúmio 
é xa un dos éxitos deste", opina 
Carlos Vales. "O traballo destes 
grupos dará os seus froitos. O 
seu obxetivo até agora era de
nunciar a morneza dos governos 
e iso xa se conseguiu". 

"Pensamos que o Outro Desen
volvimento, sinala Ramom López 
Suevos nun seu libro dedicado 
ao tema ecolóxico, resulta in
compatível, na teoria e na práti
ca, com o modo de produc;om 
capitalista. A dinámica deste sis
tema, movimentado polo ánimo 
de lucro e a lógica da concorren
cia, press-upom a acumulagom 
incessante de capital, a pressom 
para vender, o produtivismo e o 
individualismo".+ 

A mobilización 
des tas 
organizacións non 
guvernamentais e 
ecoloxistas 
coa desculpa 
do Cúmio é xa un 
dos éxitos deste. 

ECOSOCIALISMOS E ECOFASCISMOS 
DOMINGOS ANTON GARCIA 

O Cúmio da Terra do Rio de Janeiro semella ser 
un baile de máscaras mais que unha xuntanza 
ecoloxista. Os grandes protagonistas son os Esta
dos-Nación, xerentes dun desenvolvimento indus
trial sen controlo, expoliador da natureza, e posui
dores duns exércitos que son a nível material os 
que máis contaminan, a nível político espiñas dor
sais do estado -do seu domínio e do seu centra
lismo disfrazado de patriotismo-- e a nível ideoló
xico facotres e símbolos de represión . Exércitos 
que, polo medo, encamiñan os recursos enerxéti
cos planetários de cara os países ricos -baste fa
cer memória da Guerra do Golfo. 

Xa se sabe que os EE.UU. non asinarán o tratado 
sobre a conservación da biodiversidade e descafei
narán a meio de prazos o pertjnente ao cámbio cli
mático. E non son os únicos. E nídio que os países 
prósperos, principais responsábeis da desfeita eco
lóxica, non están polo labor de mutación radical 
das relacións Norte-Su/, nen en disposición de re
coñecerse como os causantes do incremento an
tropoxénico do efeito invernadoiro, nen p_or un cám
bio de sistema ... O seu ecoloxismo é puramente 
tecnocrático e acuden para buscar capital político e 
ver o xeito de acougar ao Terceiro Mundo e insuflar 
un balón de osíxeno ao selvaxe capitalismo propr
cionándolle unha maquillaxe humanitária. 

· En poucas verbas: o Cúmio da Terra mesmo pare
ce o carnaval de Río. 

Estamos pois diante dunha estrataxema do eco
fascismo ou capitalismo verde que apresenta no 
naso século a faciana de 
imperialismo e transnacio-

cialismo consciente de que hai que producir e con
sumir doutro xeito, encarando a necesidade de fre
ar selectivamente o crecimento económico. Un so
cialismo con claro protagonismo da sociedade civil. 
Un socialismo planificador e solidário, defensor das 
micro-economias polivalentes -praticamente auto
suficientes-, das micro-políticas e das micro-cultu
ras frente aos macro-poderes e aos macro-merca
dos ... Nunha palabra: un eco-socialismo, que nada 
ten a ver co socialismo real, administrador da crise 
do capitalismo. 

Das apresadas liñas anteriores poderia inferirse, 
xa que se falou negativamente dos estados-na
ción, un pronunicamento anti-nacionalista, mais 
non é asi, porque esa ·organización semi-autárqui
ca, defendida máis arriba, seria consoante cun na
cionalismo de claro sesgo ecoloxista -pois o eco
loxismo é o nucleador ou vertebrador de todos os 
novos movimentos sociais alternativos, portador, 
en expresión de Sacristán, da "ciéncia autocrítica", 
impulsor dunha econornia humanizada e anti-taylo
rista ... - , nacionalismo novo e non reprodutor dos 
vellos estados-nación chamados a desaparecer. 
Nacionalismo que teria entre as suas característi
cas: a defensa da conciéncia de espécie contra o 
suicídio planetário; a loita decidida pala emancipa
ción e a independéncia frente á satelización; o an
ti-modernismo, que equivale a anti-capitalismo ; a 
descentralización; o anti-estatalismo en pral dunha 
sociedade civil e democ'ratica; a des-burocratiza
ción; a autoxestión ecolóxica; unha vocación deci
didamente antimonopolista -en contra dos espa
zos transnacionais, que abaten as fronteiras eco-

nómicas, pero non derru
ban os muros sociais e 

nalización: un capitalismo 
monopolista, divinizador 
do capital, que troca todo 
en mercadoria, obsesiona
do polo lucro, en disposi
ción de esbandallar irre
vers i bel mente o mundo 
para extracción de mais
valia, que non está pola li
q u id ación do complexo 
militar-industrial, mália a 
desaparición da política de 
blocas, e que tenta por to
dos os meios afogar as 

'Frente a este capitalismo 
disposto a remozarse haberla 
que forxar un socialismo 
basado na semi-autarquía, 
sen perder de vista o ámbito 
mundial dos problemas'. 

culturais-; o anti-centra
lismo que opta por econo"' 
mias autocentradas ... Un 
nacionalismo estranxeiro 
nos parlamentos burgue
ses, fustigador da sua ino
peráncia, dinamizador da 
mobilización popular, arte-
11 ador, xa se indicou , da 
sociedade civil. Un nacio
nalismo que mute as rela
cións do home coa nature
za, consigo mesmo e cos 

ideoloxias e culturas de re-
_sisténcia ... Capitalismo in-
dustrializado no Norte, 
acumulando unha grande 
déveda social e ecolóxica 
cos povos do SuI, pois 
que menos da cuarta par-
te da povoación mundial 
consume mais de tres 

demais ... Un nacionalismo 
non subordinado e sucur
salista, que se limite a 
prestar o seu nome e os 
seus signos de identidade 
aos poderes imperiais. 

O ecosocialismo e o eco
nacional ism o, que veñen 
de definirse en confronta-

cuartas partes dos recur
sos do planeta. Un capita-
1 ism o no que o principal 
asesor do Departamento 
de Meio Ambiente do Ban
co Mundial, Lawrence 
Summers, recomenda sen 
finximento exportar resí
duos e indústrias contami
nantes aos paíse9 do Sul 
-sobretodo á Africa
pois o custo social é moito 
mais reducido ... Este capi
talismo precisa con urxén
cia unha dese de moralis-

'O econacionalismo 
ción diáfana co ecocapita
lismo e co ecofascismo, 
nada teñen a ver con cha
madas pseudoesquerdo
sas aos ecoloxistas , anti-

nada ten a ver con chamadas 
de grupos 
pseudonacionalistas que se 
declaran europeístas, 
defensores da instalación 

militaristas, antiautoritários, 
feministas, urbanistas, etc. 
- novas movimetnos so
ciais alternativos- de gru
pos pseudonacionalistas e 
pseudosocialistas que se 
declaran europeístas, de
fensores da instalación de 
multinacionais, etc., etc., 

de multinacionais. 

mo ecolóxico para rear- . 
marse ideoloxicamente e tamén fará de paso cer
tas concesións meio-ambientalistas para edulcorar 
a sua tace perversa. En resumo, un capitalismo 
verdoso, que é consciente dos graves e inaprazá
beis problemas provoca9os palas forzas produtivo
destrutivas e que se resigna a facer certos apaños 
en pral da sobrevivéncia do sistema e para ter ca
pacidade de xestionar o futuro en benefício pró
prio. 

Frente a este capitalismo disposto a remozarse ha
beria que forxar un socialismo basado na semi-au
tarquía, organizador de repúblicas con critérios só
cio-económicos, biorrexionais, étnicos, lingüísticos 
e baixo o controlo democrático de comunidades 
participativas. Un socialismo que, sen perder de 
vista o ámbito mundial dos problemas e a necesá
ria solidariedade de pavos e nacións, optase por 
unahs dimensións organziativas da economia, da 
política e da cultura de cariz máis localista. Un so-

esquecendo que esas es
truturas ·son mecanismos 

do capital transnacional e non panaceas para os 
pavos oprimidos, que xa non emigrarán a outros 
países, porque esas, en expresión eufemística .. 
multinacionais europeas trocaranos en emigrantes 
no seu próprio país. Quede claro que o ecoloxismo 
está rifado coa expansión do capitalismo. 

Volvendo ao início, para rematar, o cúmio do Rio 
pode despertar conciéncias, mais tamén pode apa
galas, é un grande truco publicitário, hai que enca
ralo con cepticismo e visión crítica, segregando o 
grau da palla, e só cabe confiar un pouco, sempre 
que non se vendan por un prato de lentellas, nas 
ONGs. E seguir a exercer presión sobre un capita
lismo que leya anos ferido de marte, segundo os 
expertos, mais que non acaba de fenecer.+ 

Domingos Antón García Fernández forma parte da AULA 

CAS7ELAO DE FILosoFIA,entidade que en 1990 organizou a Se- . 
mana dedicada á FILOSOFIA E ECOLOXIA . 
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O negócio redondo da contaminación 

ME NSAXE f'ARA 
O.S ~\J 1:- ~<..\JD!.N 
Ao c.v~10 rMw-

. \JI Al DA TCrtAA 
DO NO 

XULLO 1992 
1 Prai.o de lnscrip<ión: 
do 18 de moio ó 17 de xuño 
1 Información: 
Se<rekirio dos Cuooi de Verón, 
Vice'™lorodo de Polírico Cultural 
Teléfono: 1981) 57 25 00 Extensión 69, 13, 10 e 37 
C.0.1.E. Teléfono: 1981) 56 31 00 Exlensión 2218 

Vice~rencio do Campus de Lugo. 
Teléfono: 1982) 22 37 52 

1 CURSOS. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

1 (')OCLUSIÓN E PRÓTESE DENTAl 1-0VOS 
DESEÑOS E MATERIAIS NA PRÓTESE DENTAL 
PREVENCIÓN DA PATOLOXÍA OCLUSAL 
Directa: lklxmo Antai io Santona Pen in 
Datos: 29 e ll de xuño, 2 e 3 de xullo 
1 A LÓXICA BORROSA EN GALICIA; 
TEORÍA E APLICACÓNS 
Directores: Alejandro Sob-ino e Senén Barro 
Dotas: da l ó 3 de xulb 
1 O ESTRÉS CM FACTOR DE RISCO 
Directores: Damingo E. Gómez Ferrórxlez, .VCnuel Rey 
t.'éndez e Germán Sierra .VCrcuño 
Datos: da 6 ó 1 O de xullo 
1 HISTORIA E ECOLOXÍA 
Directo.- ..IOO m Carmona Bodía 
Dotas : da 6 ó 10 de xulla idas 7 e 10 en Naia) 
1 INTRODUCCIÓN Á DILUCIDACÓN DE 
ESTRUCTURAS DE MOLÉCULAS ORGÁNICAS 
POR MÉTO[X)S ESPECTROSCÓPICOS 
Directo.-: Galriel Top Suórez 
Dotas: da 13 ó 18 de xullo 
1 PROGRNMS E DIRECCÓNS DE 
INVESTIGACIÓN EN CIENCIA POÚTICA 
ESTADO DA CUESTIÓN 
Director: J. Vilos Nogueira 

Datos: da 13 ó 17 de xulo 
1 OS ARQJIVOS 1-0BIUARK:JS: XEl'.OLOXÍA 
E HERÁLDICA 
Directoro: M9 .lolé Justo N-ortín 
Datos: da 13 ó 17 de xulo 
1 CONFLICTO LINGÜÍSTICO E 
1-0RMAUZACÓN EN GALICIA 
Directaies: fJenrque Monteogudo Rorrero, Ram:ín 
.VCriño Poz e Ernesto Gonzólez Seoone 
Datos: da 13 ó 19 de xullo 
1 O CAMI~ DE SANTIAGO: FORMAS 
E MENTALIDADES DO PEREGRlt\ü 
Directa: Angel Álvarez Gómez 
Datos: da 13 ó 17 de xullo 
1 GALICIA-AMÉRICA: RELACIÓNS 
HISTÓRICAS E RETOS DE FUTURO 
Directa: Vicente Peoo Soavedra 
Datos: da 20 ó 24 de xullo 
1 A ENXENERÍA XENÉTICA E AS 
SÚAS APLICAOÓNS 
Diredor: .bine Górrez .Yórquez e f-bocio N:Mira Foclxil 
Datos: da 20 ó 24 de xullo 
1 A MUUER E A SÚA IMAXE 
Directoro: M' Carme Garca Negro e Rila Radl Pliilipp 
Datos: da 17 ó 23 de xullo 
1 A HISTORIA ENTRE A REFORMULACÓN 
E O MEl'.OSPRECO. REFLEXÓNS EPISTÉMICAS 
E PEDAGÓXICAS NUN CONTEXTO DE 
REFORMA EDUCATIVA 
Director: Sonlago Jiménez Gómez 
Datos: da 20 ó 24 de xullo 
1 MEDIO AMBIENTE EN GALICIA: 
PROBlEMAS E SOLUCIÓNS 
Directo.-: Juan Anido Cortizos 
Datos: Da 20 ó 24 de xulb 
1 A PROMOCIÓN ro PATRIMONIO HISTÓ
RICO DENDE AS EXPOSICIÓNS TEMPORAIS 
Directo.-: .lolé M. García Iglesias 
Datos do 20 ó 24 de xullo 
11·1 ACUICULTURA AVANZADA 
APLICADA Á INWSTRIA 

THE WASHINGTON POST 

Directo.-: ..birre Féb~s 
Dotas: da 20 ó 24 de xuílo 

LUGO 

1 CIENCIA E TECNOLOXÍA DE PRODUCTOS 
PESQUEIROS 
Directa: RamÓll J. Eslé-.ez Calxinos 
Datos: da 6 ó l O de xu~o 
1 PROPAGACÓN DE ESPECIES VEXETAIS DE 
INTERESE AGRÍCOLA, ORNAMENTAL E FORESTAL 
Died::res: Conmen Satirera Caid e Mrxiio ~ro Pdrguez 
Datos: da 6 ó 10 de xuílo 
1 A MÚSICA Cotl() VEHÍCULO INTEGRA!X)R DE 
DISCIPLINAS Ó SERVICIO [X) HOYtE, HOXE 
Directoro: lnrroculada Córdeoos Ser'1in 
Datos: da 6 ó 10 de xullo 
1 (') CAUDADE DE CARNE DE BOVll-0 
Directa-es: Luciano Sánchez Garca e Alberto Cepeda Sáez 
Datos: do 13 ó 17 de xullo 
1 A FORMACÓN DOS PROFESORES: OS RETOS 
[X) FINAL [X) SÉCULO XX 
Directo.-: .lolé Antaiio Garc(J Ganday 
Datos: do 20 ó 24 de xullo 
1 ENFERMIDADES INFECCIOSAS E 
PATOXENICIDADE BACTERIANA 
Directo.-: Jorge Bbnco Ál-.orez 
Dotas: da 20 ó 2 4 de xullo. 

NOIA 

1 HISTORIA E ECOLOXÍA 
Directo.-: .JOOm Carmono Bodío 
D:i:is: do 6 ó 10 ~ xulb IOI d'IOI 6, 8 e 9, será! en SanlDg::>) 
1 INl'.OVACION E DESENVOLVEMENTO 
ECOt..óMICO NA PERIFERIA EUROPEA 
Directa: Xovier Vence 
Datos: da 13 ó 17 de xullo 
1 MUUER, ESPAOJ E SOCIEDADE 
Directoro: Montserrat Villarino Pérez 
Datos: da 20 ó 24 de xullo 

A industria bio-farmacéutica e 
bio-tecnolóxica son os sectores 
de novas tecnoloxias da maior 
potencial de crecemento dos pai
ses desenvolvidos para esta dé
cada e a seguinte. A sensibilida
de fronte aos problemas meio 
ambientais e a lexislación máis 
esixente aumentan a diário a im
portáncia desta indústria. 

Estados Unidos ten que facer 
fronte ao problema de dispor da 
crecente cantidade de resíduos 
tóxicos que produce. A medida 
que se colman os vertedoiros, 
aumentan as criticas á moda 
dos anos SO de utilización de 
productos de usar e tirar. A po
boáción norteamericana medrou 
un 18 por cento de 1970 a 1986 
pero os seus residuos sólidos 
creceron un 25 por cento no 
mesmo periodo. 

A este problema hai que sumar
lle que moitos vertedoiros foron 
pechados cando entrou en vigor 
a nova lexislación no ano 1987. 
Aproximadamente un 73 por 
cento dos desperdicios van en 
Nordeamérica a vertedoiros, o 
13 recíclase e o 14 incinérase. 
Agora, a presión popular impide 
a apertura de novas instalacións. 
A ninguén lle gasta ter na sua 
parroquia un vertedoiro que re
colla os lixos dos demais. 

A medio de incentivación e. in
vestigación de novas teconolo
xias dentro das áreas da reci-

claxe procurase un compromiso 
entre conservación do meio am
biente e viabilidade económica 
da producción contaminante. A 
razón principal da decadéncia 
industrial de Califórnia é o de
sarme; pero tamén é certo que 
moitas industrias de Estados fu
xiron nos últimos dez anos dun
ha lexislación anti-contaminante 
que reducia as marxes de com
petitividade. 

A porcentaxe do Producto Inte
rior Bruto destinado a protec
ción do meio ambiente pasou 
de 0,88 no ano 72 a 1 ,9 en 
1987 e 2, 1 en 1990. Calcúlase 
que no ano 1999 será de 2,8. 

A asignación destas cifras por 
sectores de negócio descobren 
que no control da contaminación 
terrestre o gasto pasou de 
840.000 millóns de pesetas en 
1972 a un billón 900 millóns en 
1990; na contaminación aérea o 
gasto é de máis de 3 billóns, 
despois da revisión da Clean Air 
Act (lei do aire limpo); no ano 
1987 os Estados Unidos gasta
ban case catro billóns de pese
tas para coutar a contaminación 
da auga; pero esta cantidade su
pera hoxe os seis billóns. 

Para o ano 2000 o gasto no 
control do meio ambiente na CE 
será de 87 billóns de ECUS. O 
45 por cento desta cantidade 
será para o control da calidade 
da auga.+ 

CARBAUO VllAGARCÍA DE AROUSA 

1 O CINE NAS COYtUNIDADES 
AUTOt..óMÍCAS [X) ESTA[X) ESPAÑOL 
Director: José M• Folgar de la Calle 
Dotas: da 6 ó 10 de xullo 
1 SISTEMAS FORESTAIS E INCENDIOS. 
GALICIA E EUROPA 
Directoro: M• Mercedes (mol Jirrénez 
Datos: da 20 ó 24 de xullo 

TUI 

1 OS LES VENÉREOS NO UMBRAL 
ro SÉCULO XXI 
Directa: Enrque Jirrénez Gómez 
Datos: da 6 ó 10 de xullo 
1 TUI NA BAIXA IDADE MEDIA. ESPACIO 
E SOCIEDADE NUN TERRITORIO DE FRONTEIRA 
Directa: &rrelinda Panela SilYC 
Datos: da 13 ó 16 de xullo 

MEUDE 

1 OS ASENTAMENTOS CASTREXOS DENTRO 
[X) CONTEXTO ~OPEO ATLÁNTICO 
Director: Fernando Acuña Coslr'OYiep 
Datos : do 13 ó 16 de xullo 

RIANXO 

1 (')TOXINAS EN MOLUSCOS MARll\oS: 
UN RETO PARA A INWSTRIA 
Directoro: Cruz Pascual 
Dotas: da 13 ó 17 de xullo 

SANTA UXÍA DE RIBEIRA 

1 AS ALGAS MARIÑAS. UTILil.ACÓN 
E EFECTOS PERXUDICIAIS 
Director: .lolé Luis Pérez·Cirero L<Íf:ez·Niño 

1 FERMÍN BOJl.A BREY. MEMORIA DUN 
HOYtE [X) SEMINARIO [X) SEMINARD 
DE ESTU[X)S GALEGOS 
Directo.-: Corlos García .VCrtínez 
Datos: da 6 ó 9 de xullo 

Vil.ALBA 

1 A CRISE [X) SECTOR LÁCTEO E O MERCA[X) 
ÚNICO ENTREA HISTORIA E O FUTURO 
Directa: Lourenzo Ferrórxlez Prieto 
Datos: da 6 ó 10 de xullo 

ENTIDADES COlABORAOORAS: 

Concello ele Santiago ele Compostelo 
Depuloción do Coniño 
Depulocidn de Lugo 

Consellerío ele Culturo e XIM!ntude 
Dirección Xeral de Cultura 
Dirección Xeral de Patrimonio Hi5Dricn e Documental 
Coiuellerío de Agricultura, Gonclerío e 
Montes 
Coiuellerio de Sor1doele 
Consellerío de Relocións lnstitucionois 
Comisionado Dired:>r V Cen lenaria en Galicia 

Concello ele Ccrbollo 
Concello ele Melide 
Concello ele Noío 
Concello ele Rionxo 
Concello ele Sla. Uxío de Ribeiro 
Concello ele Tui 
Concello de Vilogordo de Arouso 
Concello de Vilolbo 

. . . 
(9 R..NWlON CAIXAC¡Al.IOA 
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Joan · 
Martínez Alier, 
director. de Ecología Política 

.1os natalistas de acó 
din que o proJ:>lema 
do Norte da Africa 
é que hai 
demasiada xente' 

As contas falsas da contaminación teñen defronte a 
este profesor de Economia e História da Autónoma 
de Barcelona. Martínez Alier, coñecido en todo o 
mundo polos seus traballos sobre enerxia, meio 
ambiente e sociedade, discute a rendabilidade do 
industrialismo. A descalificación tópica das razóns 
ecolóxicas coma utopias ou vontarismos non poden 
coa sinxeleza do seu discurso. 

Está dacordo con que o ecolo
xismo sen pátria non é ecolo
xismo? 

Totalmente, ainda que doutra 
parte vexo que hai un nacionalis
mo industrialista. Ese perxuício 
de identidade que anda a mirar 
se hai máis automóbiles en Bar
celona ca en Madrid, por exem
plo. Jordi Pu-
jol é desa cor-

cuestións ecoloxistas; un nacio
nalismo burgués industrialista 
que non é só de Pujo!, porque 
Pujo! é herdeiro de Cambó que á 
sua vez herdouno de Prat de la 
Riba. Un nacionalismo que ta
mén é natalista. Di somos seis 
millóns e deberíamos ser moitos 
máis. Hoxe ternos duascentas 
persoas por quilómetro cadrado, 

que é unha 
densidade altí

da. Ten a idea 
de que para 
defender a · 
nacionalidad e 
un país ten 
que ser indus
trial e rico. Is
to vai moi liga
do á clase de 
política e está 
no polo apos-

'Pujol identifica a 
defensa da 

sima. Non ten 
sentido porque 
apenas canta 
con terra agrí
cola e a que 
ten está a con
verterse en au
topista. É unl<la 
irresponsabili
dade; non é asi 

nacionalidade cun 
país que ten que 
ser industrial e rico' 

to dun nacio-
·nalismo de re-
sisténcia, que 
no caso de 
Cataluña é o 
único que permite falar de Valén
cia e Baleares comá país, por
que o que compartimos é a re
sisténcia contra os españois e a 
loita por conservar a língua, des
de 1714, cos Borbóns. O que 
non compartimos é unha história 
económica comun, que é ben 
distinta. Nen burguesía industrial 
que queira construir un Estado. 
(Non houbo tal en Valéncia ou 
Baleares onde falan catalán-va
lenciano os pobres, coma aquí, 
mais ou menos). Asi que en Ca
talunya ternos estes dous mode
los: un eco-nacionalismo que es
tá a medrar, coa Crida, por 
exemplo, que é moi sensíbel a 

como se educa 
á xente. lsto 
enlaza con di
cer que o pro
blema do Norte 
d~ Africa é que 

son demasiados. E indignante, e 
máis se ternos en conta que en 
Catalunya vivimos ·en parte do 
gas de Arxel e Libia. 

A Quinta Internacional 

Pero non ha ser o ~coloxismo 
o que precipite cara a esquer
da ao nacionalismo, se ternos 
en conta que pode ser pecha
damente conservador. 

Certo. Tanto na história das ide
as como na actualidade política 
hai un ecoloxismo de dereita. 
Pero este ecoloxismo conserva
dor é algo tan brosmo que non 
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'En Catalunya con 
200 habitantes por 
quilómetro 
cadrado, vivimos 
en parte do gas de 
Arxel e Libia, pero 
decimos que o 
problema do Norte 
de África é o 
exceso de 
povoación'. 

pode competir co ecoloxismo de 
esquerdas. Sobretodo porque 
hoxe vemos que vai sustituir, ora 
dunha maneira esplícita, ora co
ma aportación, ao marxismo. Is
to non só na história, na que 
houbo movementos ecoloxistas 
populares que non estudamos, 
pero que existiron, ás veces 
mesmo baixo linguaxe relixiosa. 
Hai quen tala dunha Quinta In
ternacional que poderiamos cha
mar tamén Primeira Bis, porque 
non ten nada a ver coa Segunda 
nen coa Terceira ou a Carta. 
Agora vemos que os partidos co
munistas occidentais están cun 
pé na Segunda Internacional e 
outro no aire. Penso que no re
mate terminarán na social-demo
crácia, rama reformista do mar
xismo que contribuiu poderosa
mente á 1 Guerra Mundial, (cau
sa que non se pode esquecer, 
porque votaron os créditos de 
guerra e xente coma Hebert ma
taron a Rosa Luxemburgo). Do 
45 para acá portáronse algo me-
11 or e non mataron demasiado 
ainda que no Estado español 
non son inocentes de mortes. 

Pero cal é a sua ideoloxia? O 
Keinesianismo· fordista. Falan de 
ecoloxia pero non eren nela, 
porque a única via que teñen pa
ra non talaren de igualdade é o 
crecemento económico: pacién
cia que haberá para todos. 

O desprezo 
dos movimentos 
campesiños 

De que keinesianismo tala no 
actual Governo do PSOE? 

Non se vira desde 77 a 85 pero 
agora vólvese a ver. O que está 
a pasar en Suécia é semellante. 
A social-democrácia xa non da 
inventado nada. Que ten de no
vo o neo-liberalismo? O que 
predicaba o thatcherismo era 
destruir os sindicatos por exem
plo. Pero isto non é keinesianis
mo, que o que queria era a in
tervención do Estado para que 
non houbese crise por exceso 
de producción. Limitaba a suba 
dos salários para que non se 
disparase a producción e deixa
ba explícitamente ao lado as 
consideración ecolóxicas. Asi 
que os partidos comunistas es
tán nesta liña social-demócrata. 
Nesa Quinta Internacional pode
rian coincidir toda unha amalga
ma de grupos ecoloxistas, mo
vementos alternativos e organi
zación s con base rural que o 
marxismo despreciou tradicio
nalmente. · 

Pero como se resolveria o pro
blema do fundamento económi
co dos problemas ecolóxicos? 

Esta idea da Quinta Internacional 
ven direitamente da Primeira e 
implica que cada quen desde a 
sua posición deberá estar prepa
rado para engadir os novos te
mas: o ecoloxismo, o feminismo, 
o nacionalismo de nación peque
na perseguida. E por riba, discutir 
os temas pendentes: tiña Bakunin 
razón contra Marx ou non? Hai 

que deixarse de seguridades, ler 
os textos outravolta e considerar 
quen levaba razón. Poida que 
perderan políticamente, pero non 
podemos pensar que a loita pela 
liberdade e a igualdade rematoú 
e que tomos derrotados. Se 
Ochetto se mete na Segunda In
ternacional iso si que é como tirar 
a toalla. Por aí non se vai á igual
dade e á liberdade. A economia 
non vai permitir un desenvolve
mento universal semellante ao 
de Suécia. A loita pela liberdade 
continua nesta xeira de move-

. mentos alternativos que teñen un 
contido populista, anarquista, fe
minista, ecoloxista e tamén mar
xista. Hai un libro de T. Shanin O 
Marx seródio e a Vía Rusa, con 
textos sobre os populistas, entre 
outras as discusións epistolares 
coa Vera Sazulik. Esta xente es
taba moi próxima do ecoloxismo 
e mantiñan a idea de poder che
gar ao socialismo sen pasar polo 
industrialismo que depreda recur
sos e proletariza labregos. + 

'Nunha Quinta 
Internacional 
poderia coincidir 
toda unha 
amalgama de 
grupos ecoloxistas, 
movementos 
alternativos e 
organizacións con 
base rural que o 
marxismo 
desprecio u 
tradicionalmente'. 

r----------------------------------------------------------------------------, 
1 Un labrego tradicional é máis 
eficiente ca un agricultor moderno' 
Vostede propón recuperar a 
idea de que o campesiñado 
tradicional pode server coma 
valado contra o sistema de 
mercado e a xeneralización 
dos avances tecnolóxicos. 

Un labrego sen meios non pode 
competir cunha empresa agrária 
que estea utilizando unha canti
dade enorme de enerxia (a con
ta das xeracións futuras) por 
hectárea para obter unha pro
ducción masiva na que emprega 
ademáis pouca man de obra. 
Desde o ponto de vista do mer
cado non pode competir. Desde 
unha perspectiva de economía 
ecolóxica, un labrego tradicional 
é máis eficiénte ca un agricultor 
moderno porque vista a enerxia 
que produce e a que consume a 
razón é máis favorábel. Aquí non 
se aplica o que vou dicer pero 
ten a avantaxe de que preserva 
unha variedade ecolóxica maior 
ca a industria agro-pecuaria mo
derna que funciona con catro ou 
cinco espécies ou variedade se
leccionadas que dependen de 
provedores trans-nacionais. 
Ecolóxicamente o campesiñado 
tradicional ten moitas avantaxes. 
O que pasa é que están mal me
didas. Incluso dentro da CE este 
argumento podia se defender. A 

preservación do meio ambiente 
de na Galiza, por exemplo, de
pende de que haxa quen conti
nue con estes sistemas de ex
plotación e hai que subsidialos 
porque están a tacemos un fa
vor a todos. Pero non, o que tan 
é subsidiar aos de gran produc
ción. Parece que é o mercado o 
que governa. Pero o labrego tra
dicional consume unha enerxia 
baratísima. E un subsídio. É o 
mesmo que ocorrria coa pesca 
tradicional. Comprendo que 
todo isto pode parecer moi ro
mántico, pero as artes antergas 
pescaban a un ritmo renovábel. 
Non coñezo ben o caso galega 
pero en Perú esgotaron a an
choveta para exportaren fariña 
de peixe para os polos e cer
dos do Atlántico Norte. A carne 
de polo que comíamos aquí es
taba subsidiada por fariña de 
peixe moi barata, un recurso 
criado na corrente de Humboldt 
durante decenas de anos, aos 
poucos. No canto de subsidiar 
a agricultura moderna, inefi
ciente, por que non axudar a 
que sexa posíbel un modo de 
vida ecolóxico? Pero isto ten 
que ser a própria xente a que o 
pida. A xente con boa concién
ci a pode reclamar unha vida 
dese xeito. 

E como faria fronte a unha 
trans-nacional que impuxese 
o seus critérios de produc
ción e de mercado. 

Pero pode se manifestar aos 
poucos. No de agora neste eco-
1 ox is mo popular coma o das 
protestas contra os vertedoiros 
de lixo industrial. En Catalunya 
escollen zonas relativamente 
deprimidas á beira de Barcelo
na. A xente di: aqui estamos 
pior e por rib? quérennos deitar 
esta merda. E ecoloxismo popu
lar, claro. Pero ainda que non 
existise poderiase dar en troque 
un cámbio de maneira de pen
sar. De onde virá non o sei. A 
xente nova está a deixar de fu
mar, por exemplo. Quemáis? O 
vello vexetarianismo anarquista, 
que durante anos viuse con cer- 1 

ta irania, resulta que é algo ple
namente racional. Comer tanta 
carne non é bó p~ra a saude 
nen para a economia porque 
non se pode xeneralizar. No de 
hoxe están a consumir máis car
ne en Italia ca nos Estados Uni
dos ou Inglaterra. Nace unha 
nova forma de pensar. Se se dá 
vinculado aos movementos po
pulares e á loita pala igualdade 
que ven desde hai tantos sécu
las, será un ha grande forza.+ 

L----------------------------------------------------------------------------

O REINO DO ASFALTO 
ARTuRo ESTÉVEZ 

Cando nos talan da bonanza e beneficios das vías de comunicación co
mo xeradoras de riqueza non pode un menos que surprenderse. Desde 
hai aproximadamente vinte anos, a Nación Galega está senda transfor
mada 9un xeito vorza por pistas, estradas, auto-vias, aparcamento e de
mais. A parte da degradación que sofren os nosos rios, os nasos bos
ques e pradeiras, non está en absoluto demostrado que a potenciación 
do transporte privado mellare en algo a sociedade que nos tocou viver. 

Os altísimos custes sociais, sumados aos astronómicos recursos fi
nanceiros non repercuten para nada na criación de emprego fixo, nen 
sequer en mellaras sociais. 

Actualmente, sumando toda a superfície asfaltada na Galiza: auto-es
tradas, auto-vias, estradas redia, estradas provinciais, estradas co
marcais, rpazas, aparcamentos, pistas e demais, esta ocuparia prati
cametne a totalidade da província de Pontevedra. Este altísimo custe 
do naso património natural non pode, nen moito menos, ser xustifica
do por motivos de tráfico senón por outros factores que derivan en su
culentos negócios ou intereses económicos inconfesábeis do poder, 
pero quetodos nós coñecemos. 

No mundo que actualmente abarcamos, o senfin de quilómetros asfal
tados é tal, que seria suficiente para cobrir de negro o continente afri
cano e non o digo pala respeituosa cor da pel dos seus habitantes, 
senón pala barbárie descomunal 
dosasfaltafirmes incontrolados. 

Cando os pavos para sobreviver 
utilizan racionalmente os recursos 
naturais, o seu futuro é cando me
nos esperanzador. Pero cando ac
tuan irracionalmente os mesmos, 
están condenados á sua autodes
trución. 

Destes últimos ternos exemplos 
dabondo. O pavo norte-americano 
está condenado polo poder, a vi
ver da indústria armamentista que 
despois do desmantelamento da 
URSS semente ten unha saída: 
criar guerras artificiais ou ben de
saparece cómo império que unica
mente as guerras e a "guerra fria" 
puderon manter até agora. 

Aquí, na Europa, a nasa economía 
básase na especulación -ou o 
que é o mesmo- na destrución 
do naso património natural. Se-

'Sumando toda 
a su perfície 
asfaltada 
na Galiza 
esta ocuparia 
praticamente 
a totalidade 
da província 
de Pontevedra. 

mente no Estado español existen case dous millóns trescentas mil vi
vendas baleiras e sen vender. Mentres, a construción de vivendas se
gue continuando a ritmos vertixinosos. 

O mesmo acorre coa vasalaxe do home ocidental, sobretodo dos 
poderes públicos, ao transporte privado. Que está perto de colap
sar totalmente as vias de comunicación e a vida mesma dos habi
tantes do Vello Continente. 

Na nasa terra continuan as construcións desmesuradas de novas vias 
de comunicación, ao parecer, moi necesárias. 

Mentres, a Terra e o Mar, a lndústria primária languidece e, segura
mente a CEE rematará por mandala ao cemitério do absurdo. Estas 
obras absolutamente especulativas para enriquecer a uns poucos, 
tampouco crian sequer a riqueza. A riqueza soamente é socialmente 
aceitábel cando benefícia a unha maioria, criando emprego perma
nente e ben retribuído. Despois esta sequer cria a sociedade do be
nestar, con traballo digno e seguro, cunha sanidade eficaz, dilixente e 
sobretodo preventiva; cunha educación laica, rigorosa e científica. 

Todo iso cun entorno harmonioso e de lecer. O demais, o que están a 
facer, é queimar etapas cara a irracionalidade, que semente, se non_ o 
remediamos, pode conducirnos ao extermínio.+ 



DIAS -

• Os viciños de 
Vilagarcia 
poderán i ntervi r 
nos plenos 

O Concello de Vilagarcia 
acordou proceder á constitución 
da comisión executiva do 
Consello Viciñal, inspirado no 
regulamento de participación 
cidadá apresentado polo BNG 
en Vigo. Mediante este 
organismo estabelécese a. 
participación dos viciños nos 
plenos, comisións informativas e 
comisións de governo, a través 
do pedimento por escrito.+ 

• Pastor Alonso 
deixa a alcaldia e 
funda un partido 

Pastor Alonso, alcalde de 
Noia, convocou un pleno no 
pavillón deportivo odia un de 
Xuño para anunciar que 
deixaba a alcaldia por mor da 
senténcia que o inabilitou por 
un tempo de seis anos. Nos 
próximos dias receberá o 
requerimento de abandonar o 
seu cargo. O seu substituto 
será o o primeiro tenente de 
alcalde, Bieito González. 

Nesa mesma sesión de 
despedida anunciou que ia 
constituir un novo partido político, 
para o que está a realizar 
xestións, xuntamente cos seus 
compañeiros de corporación 
expulsados do BNG. O Consello 
Nacional do BNG decidira na sua 
reunión de 23 de Maio suspender 
indefinidamente de militáncia aos 
membros do Consello Local do 
BNG de Noia e designar unha 
comisión xestora na localidade. A 
decisión do máximo organismo 
do BNG basábase no envio á 
prensa de comunicados 
inxuriosos e difamatórios contra a 
imaxe do BNG e os seus 
membros, e situarse fóra da 
disciplina da organización ao 
permitir a preséncia e 
presidéncia de Pastor Alonso 
dunha asamblea despois de 
estar suspendido de militáncia. + 

•Congreso 
do PNG-PG 

O Partido Nacionalista Galego
Partido Galeguista celebrará 
congreso os dias 6 e 7 de Xuño 
en Ourense. Este é o primeiro 
congreso despois de que esta 
organización decidise integrarse 
no BNG, terna que será un dos 
fundamentais a tratar, asi como as 
estratéxias dentro do BNG e da 
própria organización frentista. • 

•Os daneses 
rechazaron 
Maastricht 

Un 50,7 dos votantes daneses 

XOSÉ LOS • Problemas de 
visado español para 
os galegas-cubanos 

O Vice-presidente cubano José 
Ramón Fernández afirmou 
nunha cea celebrada con 
xornalistas ao remate da sua 
visita á Galiza, que "non hai 
nengun problema para que os 
"galega-cubanos abandonen o 
naso país, o único problema é 
que non conseguen visado do · 
Governo español".+ 

•Bermejo, 
o catedrático que 
calaba ás celulosas 

Morreu en Compostela, 
onde pasou toda a vida, 
Francisco Bermejo, 
catedrático emérito de 
Química analítica, que 
dirixira 170 teses de 
licenciatura e 50 
doutoramentos. Pertencia a 
23 sociedades científicas 
de todo o mundo e publicou 
321 traballos, entre os que 
figuran libros de texto 
básicos. 
Francisco Bermejo 
desvelo u no ano 7 4 as 
falsedades que 
apresentaba Celulosas del 
Cantábrico nos sete 
proxectos de celulosas que 
queria instalar na Galiza. 

• Fraga na busca 
de apoios 

O Presidente da Xunta, Fraga lribar
ne, está a percorrer Europa na procu
ra de apoios para presidir a Asemblea 
de Rexións de Europa (ARE) . Fraga, 
que fixo deste posto unha cuestión 
capital da autonomia galega, sen que
rer explicar que benefícios sacaría
mos, percorrerá cinco países euro
peus con cargo ao erário galego, en
cerellado como está na batalla cun 
Jordi Pujol que, despois de facerlle 
crer que o apoiaria, á vista dos rece
los que constatou nalgunhas rexións 
polo pasado político do Presidente da 
Xunta, decidiu postular discretamente 
a sua candidatura. 

Estas viaxes, cuxa primeira escala se
rá en Turin, apreséntanse oficialmente 
como unha xira institucional na que se 
van estudar acordes económicos e 
culturais, ainda que mesmo as fontes 
da Xunta non esconden o verdadeiro 
obxectivo.+ 

• O fúbol sala galega, · 
unificado 

As duas federacións de fútbol sala 
existentes na Galiza realizaron o2de
Xuñoa asinatura do convénio de unifi
cación , senda as pioneiras de todo o 
Estado. rechazaron en referendum o 

Tratado de Maastricht, mentres 
que o 49,3 por cento votaban 
afirmativamente. A abstención só 
foi do 20 por cento. 

convocar novas eleicións e, cos 
novos resultados, convocar un 
novo referendo. A outra, pedir a 
renegociación do tratado. Os 
países máis "europeístas" 

Xarnais -=-=_,......,.., ...... 
Esta unificación das duas 
federacións leva consigo 
tarnén a unificación das re
gras de xogo, pois cada 
unha tiña as suas próprias, 
o que dificultaba as com
peti cións entre equipas 
adscritas a distinta organi
zación.+ 

Este resultado abre vários 
interrogantes tanto sobre a 
postura danesa como sobre a 
virtualidade do próprio tratado. 

non queren nen ouvir talar de 
"renegociación", sabedores de 
que o seu eleitorado non asume 
por maioria este acordo. Pero 
estes países tampouco queren 
deixar descolgada a 
Dinamarca, sobretodo agora 
que se fala da integración dos 
outros países nórdicos. A 
papeleta ponse ainda máis 
difícil por canto será Dinamarca 
quen presida a CEE. 

• Manifestación 
contra as 
senténcias de 
violación 

En primeiro lugar, a negativa 
dos cidadáns daneses deixa 
fóra ao seu país da chamada 
"unión europea", poñéndoo na 
porta de saída da CEE. Agora o 
Governo de Copenhage, que xa 
tiña anunciado que non dimitiria 
fose cal fose o resultado, ten 
duas alternativas: unha 

Que pasaría se houbese un 
referendo no Estado español?+ 

empregou a 
sua enorme 
autoridade 
para acadar 
nengunha 
posición 
mellorada na 
sociedade 
senón para 
esclarecer ou 
aportar 
materiais 
críticos, en 
particular para 
o que se refería 
á defensa da 
natureza.+ O profesor Bermejo. 

• A morte nas chabolas 
ANXO IGLESIAS 

Ás poucas horas de facer público o Concello vigués a sua intención de derrubar as chabolas ilegais 
(por suposto) existentes no concello, a traxédia, cal corvo queimado que leva a angúria no rabo: un 
mozo e unha moza morrian carbonizados ao incendiarse unha destas casoupas. Desde a oficialida
de deseguida se atopou a causa, un corto-circuíto, e desde a rnarxinalidade comezouse a especular 
con que o incéndio for provocado, ben para amedrentar aos xitanos, ben por cuestión de celos ou 
lios amorosos. Desde a "oficialidade xitana" co parlamentário Heredia á cabeza falouse de racismo. 
Nesta fotografia, na que aparecen os irmáns do mozo morto, só se capta a miséria. + 

O 31 de Maio tivo lugar unha manifes
tación diante do Concello de As Pontes 
para protestar contra as últimas sentén
cias que, en matéria de agresións se
xuais, foran emitidas pola Audiéncia 
Provincial da Coruña. 

Que a protesta tivese lugar nas Pontes 
débese a unha recente senténcia deste 
tribunal que declarou estupro a viola
ción dunha moza, viciña deste concello, 
considerando as lesións da vítima co
mo "froito do ardor sexual", encontrado 
critério dos médicos que atenderon á 
moza na primeira instáncia.+ 

• Oposición á queima 
de aceites en Laracha 

Desde hai vários meses vense quei
mando na fábrica de Lendo (Laracha) 
aceite usado de diversa procedéncia. 
O grupo de empresas Campo criou a 
empresa "Protección Ambiental S.L., 
dedicada a recoller os aceites de mo
tor usados de toda a Galiza, tratando 

. desde Maio de 1991 un millón 800 mil 
litros. 

Os viciños protestan contra este pro
xecto industrial e contra a incineración 
que se está xa a facer. 

O proxecto ten un custe de 36 millóns 
de pesetas dos cales a Xunta aporta 
20. En Vilalonga, Sanxenxo, hai pre
vista unha instalación idéntica.+ 



GALIZA E M· NDO 
UNIVERSIDADE 

O próximo luns .dia 8 a 
equipa reitoral da 
Universidade de 
Santiago, presidida por 
Ramón Villares, 
someterase a unha 
moción de confianza na 
procura de reactivar o 
apoio que non tivo ao 
tratar de aprobar o 
informe anual. O 
ambiente parece 
propício para que a 
moción de confianza 
salga adiante e podan 
afrontarse, pasado o 
verán, a aprobación das 
novas titulacións e os 
Estatutos, ademais da 
financiación que é o 
cabalo de batalla da 
oposición nucleada na 
PUP. 

Ramón Villares sae reforzado da Moción de Confianza e reaviva a Plataforma Nacionalista. 

A votación perd.ida sobre o informe anual de xestión 
evidenciou a complexidade dos seus apoios 

A NOSA TERRA 

Villares reforzará a sua posición gañando 
a moción de confianza · 
•x.c. 

O apoio duns case ausentes estu
dantes dos CAF o pasado 25 de 
Maio e do persoal administrativo, 
que utilizou a sua non preséncia 
tamén como arma sindical, permi
tirán á equipa reitoral da Universi
dade de Santiago sacar adiante 
unha moción de confianza que foi 
apresentada como instantánea 
resposta á perda da votación que 
tiña que aprobar o informe anual. 
Naquel luns a derrota foi mercé 
aos 90 votos acadados pola PUP, 
con 7 4 votos a favor e 15 absten
cións, nun claustro formado por 
case 500 persoas. 

A auséncia dos PAS viu motiva
da por diferéncias coa equipa, 
deslindando os seus responsá
beis as reclamacións sindicais 
como definitivas, "foi unha deci
sión que queria servir de toque 
de atención e tamén delimitar as 
nasas diferéncias coa oposición 
da PUP. A nosa auséncia busca
ba evitar o confusionismo pero a 

recomposición do diálogo foi po
sitiva e coidamos que a equipa 
de Villares renovou os lazos que 
habia ao princípio". 

Os CAF pola sua banda explican 
que se uniron diferentes motiva
cións, "foi máis por casualidade -
declarou a A Nosa Terra unha 
claustral dos CAF- que por unha 
intención premeditada. O feito é 
que hai dous anos que non se 
renovan os representantes estu
dantís, que son máis provisórios 
que nos demais estamentos, e 
alguns deles xa remataron os es
tudos. A iso hai que engadir a 
época de exames na que esta
mos. O apoio dos CAF mantense 
o que non tira que se traten sem
pre de negociar diferentes cues
tións coa equipa reitoral''. 

Por outra banda a auséncia prin
cipal nesa xornada foi de profe
sorado, "maís de 150 profesores 
non asisten sistematicamente 
aos claustros, e iso replica nos 
fuciños de quen sosteñen posi-

cións corporativistas que procura 
a marxinación de estudantes e 
PAS do governo universitário" 

Programa cumprido 

Segundo Xúlio Rodríguez, da 
equipa de governo universitária, 
''a moción era inevitábel, porque 
ainda que non esté planteada co
mo tal nos Estatutos da Universi
dad e, era preciso renovar un 
apoio ao governo da institución 
ou facer outras eleicións , por 
transparéncia e por democrácia". 

Segundo Xúlio Rodríguez a xes
tión pode ser mellar ou piar "pero 
cumprimos o 90% da programa
ción anual que se aprobara o ano 
pasado e nos dous anos que leva
mos a metade das propostas pa
las que tomos eleitos estárr reali
zadas. Por desgrácia -engadiu Xu
lio Rodríguez- na vida universitária 
priman máis os critérios políticos 
que os académico-científicos, nun
ha dinámica que se xerou polo an
terior reitor Carlos Pajares". 

No cerne de todo o debate está 
a difícil situación económica da 
Universidade de Santiago, e a 
intervención do profesor Sordo 
(PUP) no claustro do 25 de 
maio centrouse na xestión reali
zada. O vicerrector Fernández 
Leiceaga explicou que eran 
duas as causas das dificulda
des "unha o déficit consolidado 
de 1.500 millóns herdados da 
xestión anterior e despois cos 
recortes da XUnta e falta de li
bramento dos programas da CE 
e o MEC". Para Xúlio Rodríguez 
non hai que esquecer que a se
gregación das LJnjversidades de 
A Coruña e Vigo supuxo o re
parto de edifícios, profesorado 
e todo tipo de dotacións "pero 
non se repartiu entre nós o 
montante do déficit" 

A comparación dos índices coa 
etapa de Carlos Pajares seria, 
segundo Xulio Rodríguez, sem
pre favorábel ao actual governo 
"en número de alumnos, cursos 
de postgrduados, titulacións 

criadas, invest.iogación,etc ... Su
poñemos que todas esta_s cues
tións, que finalmente son as que 
recollen no informe de xestión 
apresentado, levarán á xente a 
replantearse as causas, máxime 
se se cree nun proxecto político 
que foi o que fixo trunfar a can
didatura da Plataforma Naciona
lista. Ainda así o respeito á von
tade dos claustrais ten que ser 
absoluto e a decisión verémola 
o luns día 8". 

Segundo as fontes consultadas 
por este semanário hai que bus
car as razóns desta crise mo
mentánea na complexidade da 
própria Plataforma Nacionalista 
"feble no profesorado, cunha 
PUP que controla estamentos de 
gran poder decisório -pero que 
non superaron nunca os 90 vo
tos en dous anos- e nos sectores 
de estudantes e PAS, que foron 
decisivos no trunfo da candidatu
ra, conflitos sectoriais temporais 
que en determinados momentos 
non se superan".+ 
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.QS SINDICATOS E A FOLGA 

UGT decidirá se negócia co Governo central_ 

Abundante ·presén.cia policial . 
nunha folga na . que .se aplicou ·a Leí Corcuera 

. . - . . .. . 

• HORÁCIO VIXANDE 

As olladas· vóltanse 
á UGT, despois do 
of.erecimento de diálogo 
realizado polo númer.o tres 
do PSOE, Txiqui Benegas. 
O sindicato socialista 
decidirá se mantén ou non 
a unidade sindical após da 
taiga do 28 de Maio. 
O paro de catro horas foi 
un fracaso das centrais, 

• segundo o Governo 
central. Os sindicatos, pala 
sua parte, néganse a 
entrar na guerra de cifras 
e confirman o éxito da 
taiga desmenti.ndo as 
leituras de Governo e 
patronal. A presión· poliGial· 
·condicionou a xornada. 

"É i_mposíbel establecer unha 
. . comparación entre o noso 2 de 

Abril ou o 14-D, con esta do 28 -
comenta Manuel Mera, dirixente 
da CIG-; a duración era de 4 _ho
ras e non todas as empresas 
pararon ao mesmo tempo". O 
feito é que non se corresponde
ron os turnos coa folga e, en 
moitas das manifestacións e 
concentracións, aos traballado
res foilles imposíbel chegar, logo 
que os seus centros de traballo 
están alonxados do lugar da 
concentración. "Ademais- enga
de Mera- a folga do 2 de Abril vi
ña motivada por problemas que 
afectan a toda a povoación, esta 
unicamente atinxia aos sectores 
asalariados". 

Ademais das cifras de participa
ción, algun dos dados baralla
dos polo Governo para demos
trar o fracaso da folga, foi a re
ducción no consumo de enerxia 

Polas ruas de Vigo producíronse diversos enconlros entre piquetes e policias . 

eléctrica nun 27%, fronte a unha 
porcentaxe moito máis elevada 
o 14-D. Mais; este dato, aillado, 
pode conduci.r a equívocos, na 
Galiza a metade do consumo 
eléctrico corresponde a Alúmina
Alumínio de San Cibrán. Nestes 
casos .:.di Manuel Mera-, cando 
os paros son de 4 horas, neste 
tipo de empresas non é rendíbel 
apagar a maquinária, porque 
custaria un dia_ enteiro póla en 
marcha novamente". 

A presión policial 

A Leí Corcuera apenas emprega
da ainda p.ara reprimir as ·actua
cións de grupos de delincuentes, 
$erviu para impedir a actuación .. 
.dos piquetes informativos, lago 
que non podian estar formados 

por máis de 20 persoa&, sob 
·acusación de seren considera
dos manifestación ilegal. 

"Hai un amordazamento das loi
tas sociais -asegura Mera-, a po
licia parecia querer provocar inci
dentes para .xustificar unha leí 
antifolga innecesaria. Porque 
cando as folgas son pacíficas e 
se cumpreri os servícios míni
mos, as leis de folga non son 
precisas". 

Argumentos 
contraditó.rios 
Na etapa prévia ao paro Gover
no central e. patronal laiáronse . 
das enormes perdas que para a 
economia do paíS íá super a fol
ga, a posteriori, sen embargo, 

CARLOS PUGA 

afirmaron ter anunciado previa
mente o fracaso da convocató
.ria. Nesta mesma dirección vai o 
ataque aos sindicatos agoirando 
o seu descrédito: "se nos atacan 
é porque ternos forza e non esta
mos desacreditados", asegura 
Mera. 

Respeito á.o seguimento entre os 
traballadores, a valoración que 
realizan as centrais, por unha 
banda, e patronal e Governo, pe
la outra, .é totalmente contraditó
ria. Os dados oficiais inciden no 
seguimento cuantitativo que hou
bo durante a média xornada, os 
sindicatos ademais fan avalia-

. cións en termos cualitativos . 
"Quen dá o seguimento que tivo 
nas empresas son os empresa

. rios -di Mera-, é importante que 

teñan ·parado _os sectores pro
ductivos básicos, e non é tan re
levante se paran ou non peque
nas empresas". 

Para Manuel Mera ábrese un 
proceso de erifrontamento entre 
Governo .e sindicatos, no que o 
primeiro vai seguir impoñendo_ 
medidas económicas semellan
te~ ao-decretaio porque ten que 
tapar o buraco deixado polo dis
paro dos gastos públicos. "Este 
crecemento do gasto débese -
comenta- á alta evasión fiscal 
por parte dalguns sectores pa
tronais e polos tres billóns de 
pesetas investidos en Madrid , 
Catalunya e Andalucia nun mo
mento no que a coxuntura eco
nómica mundial non é a desexá
bel". Neste sentido o pagamento 
deste desfase recaeria nos sec
tores máis febles: "sobre aque
les que non teñen capacidade 
de defensa -comenta-, é dicer, 
sobre lugares como Galiza, por 
un lado, e sobre grupos como os 
traballadores". 

O papel da UXT 

O recente mitin do número tres 
do PSOE, Txiqui Benegas, no 
que realizou unha chamada á ne
gociación é entendido pala CIG 
como unha lavada de cara me
diante unha oferta que logo non 
se cumpre, ou unha man tendida 
á UGT para que abandone a uni
dade sindical e chegue a algun ti
po de acorde co Governo, como 
xa ten feito neutras ocasións. 

A posición na que se situe o sin
dicato socialista, que vai ser co
ñecida no decurso dos próximos 
meses, determinará a confronta
ción ou non dos sindicatos co 
Governo, isto é, a loita por aca
dar conquistas sociais e laborais 
ou que sexan patronal e Gover
no quen leven a batuta nesta 
cuestión.• 

SINDICATOS o·u XESTORIAS SOCIAIS 

Ante o 28-M, as Centrais Sindicais era
mos c0nscientes que non só se trataba de 
dar unha resposta necesária a unha agre-

- sión sen precedentes contra o grupo so
cial máis desprotexido e menos organiza
do, contra aqueles para os cales os direi
tos constitucionais están limitados e non 
pasan de ser unha proclamá retórica e va
cia; en definitiva, contra os parados. Non 
se trataba sementé de enfrentarse a unha 
filosofia estridentemente capitalista, que 
decide abandonar a loita contra o desem
prego admitindo que se trata dun mal ine
rente ao próprio sistema .• polo tanto se 
non se pode combater o paro débese 
combater aos parados. 

Tratábase tamén de enfrentarnos a un de
safio en toda a regra, a unha chamada a 
pechar filas por parte do Governo contra 
as Centrais Sindicais, unha chamada que 
tivo unha resposta marcial dos Empresá
rios, a complicidade de case todos os par
tidos e a obediéncia dos meios de comu
nicación. Trátase en definitiva, de que os 
sindicatos se comprometan sendo corrés
pohsábeis, co-p~rticipativos e xestores do 
próprio sistema; un sistema que evidéncia 
ante a posta en marcha da competitivida-

-de das distintas estruturas económicas, 

ANTol.IN ALcÁ.NTARA 

que o importante é a execución deste fin, 
sen importar os meios. 

Con este princípio dedáráse a pretensión 
de estratificar e dividir ainda máis a socie
dade, criar castas e categorias, marcar di
feréncias sociais máis acusadas e romper 
o nexo $Olidário que pudese existir entre 

. elas. Non importa se os pobres son cada 
vez máis pobres. · 

No actual contexto, as Centr.ais Sindicais 
parecen ser as únicas depositárias da loi
ta de clases, gozan de· máis a1,1diéncia, 
crédito e influéncia entre os traballadores 
que calquer outra institución, e segueñ a 
ser os principais oponentes dunha política 
anti-social; asi a cruzada contra os sindi
catos está servida, e a nai de todas as ba
tallas ·será a Lei de Folga. Se as Centrais 
Sindicais representan aos traballadores, 
esta ofensiva procura substraer estes da 
sua principal arma, a presión pala mobili
zación; próprio dun sistema onde a rela
ción de poder e forzas condicionan o 
avance social; perguntém.onos senón cal 
seria o actual nível salarial, a xornada la
boral e outras prestacións, se os sindica- . 
tos non dispuxésemos de argumentos e 
meios de mobilización. Neste status, pola 

contra, ·os sindicatos perdemos iniciativa, 
non provocamos os cámbios, -so mente 
respon_d~mos a estes. Non cabe pensar 
por exemplo nun paro xeral contra a even-

. tualidade dos contratos. 

Asimesmo, aparenta deliberadamente 
des·compensada a_ respos~a sindical ·ao 
Decreto. O Paro de 4 horas con todas as 
difiéuldades de concreción-, s(3guirnento e 
posta en prática, máis que -unha avanzadi- . 
lla a unha contestación rr:iái_s importante, 

Se as centrais sindicais 
representan aos 
traballadores, esta 
ofensiva procura 
substraer a estes da 
sua principal arma, a 
presión pola 
mobilización. 

suxeriunos a moitos un salto premeditado 
no vacio, para xustificar o cámbio de atitu
de e a asimilación a determinados esta
dos de colaboración co Governo. 

P.ensemos que a partires de aqui e en co
rrespondéncia coa ;;ititude que adopten os 
sindicatos,. ben aceitando por unha ba~da 

- a invitación a esa "corresponsabilidade", e 
converter.se definitivamente mais que en 
Axentes Sociais, en .axéncias sociais 
(prestacións de servizos, asesoramehto, 
descontos, · etc.); do que resultariá unha 
nova filosofia e modelo social infinitamen
te menos solidária e máis desigual; ou po
la contra aguantar a acoso e responder en . 
proporción a el., para seguir a ser como 
mínimo, Centrais reivindicativas. 

Desta última eleición e da asunción dun
ha prática nacionalista, dependerá na Ga
liza o modelo industrializador, e en gran 
medida a·riqueza e o futuro do País e dos . 
próprios traballadores galegas, mentres 
este sucede o sindicalismo galega pare
cemos ter outro reto diferente, mirarnos o 
embigo.+ 

ANTOLÍN ALCÁNTARA é Secretário de Acción Sindi
cal l.N.T.G-C.I.G. de Vigo. 
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os seruizos do primeiro grupo 

bancário do país. . 

ARGENTAR/A a nova 

xeración de banca. 

OS CRÉDITO 
AOSHOMES 

DANOSATE • 

ARGENTARIA 
Corporación Bancaria de España 

ARGENTARIA é a unión do Banco Exterior, Caixa Postal, Banco Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola, Banco de Negocios Argentaría, 
Banco Directo, Banco Simeón, Banco Alicante, BGF, Hércules Seguros¡ SVB Argentaría e outras Sociedades Financeiras e de Seguros. 



ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

A entrada do PSG-EG na frente 
poderia mudar a correlación de forzas no congreso de Xaneiro 

O BNG considera 
a sua proposta xenerosa pero terxiversada. 
• MANUEL VEIGA 
As propostas recíprocas de unidade entre as duas 
principais forzas nacionalistas acadaron unha etapa de 
aceleración nas últimas xornadas. A alternativa do PSG .. 
EG céntrase na coalición eleitoral para as próximas 
eleicións a Cortes. O BNG propuxo a participación 
común baixo o paraugas da sua sigla, respeitando a 
nomenclatura do PSG-EG para os seus candidatos. Esta 
última proposta apareceu notabelmente confusa nos 
médios de comunicación envoltos nunha treboada de 
descalificacións que alonxan momentaneamente a 
perspectiva de acordo. O BNG xustifica a sua iniciativa 
no "maior peso eleitoral e organizativo da sua sigla", na 
sua estrutura "a única non excluinte" e na necesidade de 
"non confundir máis ao eleitorado con refundicións 
contínuas". Para o PSG-EG a resposta do BNG é "unha 
negativa rotunda". Segundo Camilo Nogueira "só nos 
queda agora definir 0 nOSO prÓpíiO Camiño". 111 Asembles Nacional do BNG celebrada en Lugo. 

13 ~de XUÑO 
SORTEO EXTRAORDINÁRIO 

"NIÑOS DE,SAN ILDEFONSO" 
I 1 º. PREMIO 300 MILLONS I 

PREMIO A UN NUMERO: 3.000 MILLONS 
E con miles de pedreas coma no Nadal. 

1 t , llT\\\ • . 1 o ena ·\\111/ nac1ona 
T' I JirlÍJl 

ª7 

A conversa entre dirixentes de 
ambas formacións, primeira to
ma de contacto cara a cara, na 
que participaron Xosé Manuel 
Beiras, Francisco Rodríguez e 
Mário L. Rico polo BNG e Camilo 
Nogueira, Domingo Merino e Ma
nuel Barreiro polo PSG-EG, rea
lizada hai várias semanas, abria 
a perspectiva de diálogo. Da 
mesma saia como un dos pontos 
a 1cumplir, mentres o tema era 
debatido nas respeitivas forma
cións, o da discreción ante os 
médios informativos. 

O Mércores 27 de Maio moitos 
militantes do BNG almorzaban 
coa notícia de que "as posibilida
des de acorde· reducíronse a ce
ro" realizadas por Carlos Váz-

x. MARRA1ARau1vo quez a várias emisoras de rádio. 
O dirixente do PSG-EG descalifi
caba ao BNG con dureza . A 
maioria desas persoas que escoi
taban o transistor descoñecian o 
debate e a decisión provisória do 
Consello Nacional da sua organi
zación e a información radiofóni
ca non os forneceu de moitos 
máis dados. Simplesmente, todo 
diálogo parecia ter acabado. A 
onda de opinións solapou nos 
dias sucesivos a proposta do 
BNG. Culminaba con fogueteiria 
unha xeira iniciada o 7 de De
cembro, data do IV Congreso do 
PSG-EG, punteada por contínuas 
informacións provenientes do 
PSG-EG ao redor da sua refun
dación partidária e sobre o tono 
dos posíbeis acordos con outras 
forzas. Ao final Camilo Nogueira, 
en minoria na sua organización, 
seria capaz de apontar as bate
rias dun partido debilitado e divi
dido contra o seu competidor, o 
BNG, formación con moito mella
res perspectivas, pero á sua vez 
tocada nas mesmas datas pela 
crise interna de Noia. 

Ao final , de todo, menos discre
ción, mentres se difuminaba a 
postura do BNG, aprobada por un
ha ampla maD<e de votos no seu 
Consello Nacional, non senda os 
dous votos negativos de Avante e 
os cinco do Colectivo Socialista. 
Os primeiros por coincidir coa pos
tura do PSG-EG, os segundos por 
oferecer a entrada inmediata da 
forza de Domingo Merino no BNG, 
sen pasos prévios. Ninguen no 
BNG se opuxo a entrada do PSG
EG na frente nacionalista. 

Neste momento a formación de 
- Beiras trata de relanzar a sua de

so u vid a oferta. Neste sentido 
desde o BNG afírmase que "a na
sa proposta é xenerosa, pódese 
estar en desacorde, pero é sur
prendente que suscite un estado 
tal de descalificacións e agresións 
verbais que pouco talan dos an
ceios de unidade de certos colec
tivos". "En todo caso, resumen 
fontes do BNG, a nosa oferta é a 
única posibilidade de que o PSG
EG consiga que un militante seu, 
sen renunciar á sua sigla, sente 
na Carrera de San Jerónimo". 

Alguns membros do BNG consi
deran mesmo "arriscada" a pro
posta realizada polo Consello 
Nacional: "O PSG-EG poderia 
sacar un diputado e logo mar-
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charse de novo, ainda que teria 
que pagar o custo político de 
romper a unidade". 

Frentismo e pluralidade 

Desde o BNG obsérvase con bos 
ollas a evolución máis recente do 
PSG-EG na medida en que esta 
forza parece aceitar o frentismo 
político, así sexa através dunha 
terminoloxia como a· esbozada 
na proposta de refundación do 
Partido Galeguista. O BNG sinala 
sen ambiguidades que "salvando 
a pluralidade ideolóxica e organi
zativa, estamos dispostos a estu
dar calquer proxecto e os pasos 
que se propoñan". 

r----------------------------------------------------------------------------, 
1 

! A . diferente militáncia sindical 
definiu o debate na 11 Asemblea da FPG 
• M. VILAR/COMPOSTELA á alternativa abandeirando a 

idea de "gañar espazo no seo 
da CIG por vía da calidade a to
dos os níveis e nunca pola au
toproclamación política do radi
calismo" ao tempo que defendía 
os ritmos fixados para a fusión 
pala central CXTG. A falta dun
ha estratéxia sindical comun en 
ambas as duas centrais e as di
feréncias nos prazos da conso
lidación da central sindical única 
galega definiron a dobre concei
ción política e sindical. 

Os mesmos portavoces pergún
tase se hai algun outro proxec
to, alén do BNG, que aceite a 
pluralidade, sen que desapare
zan siglas e sen que se pida a 
autodisolución de ninguén. "Se 
o PSG-EG, sinalan , quer desa
parecer como tal pode facelo, 
pero non ten dereito a esixir o 
mesmo dos demais". 

Camilo Nogueira. X. LOBATO/ARQUIVO 

O pasado Domingo a organiza
ción independentista Frente Po
pular Galega (F.P.G.) celebrou 
en Compostela a sua asemblea 
ordinária, asemblea que xa tora 
aprazada en várias ocasións e 
solicitada reiteradamente por vá
rios sectores da militáncia. Nela 
produciuse un debate vivo, so
bretodo nas ponéncias que tala
ban da estrutura organizativa, 
política, sindicalismo, movimento 
anti-represivo e mocidade. A di
ferente militáncia sindical (CXTG 
no caso do sector niaioritário e 
INTG no resto) definiu as liñas 
divisórias do debate. 

FPG através dunha carta remiti
da aos partidos e organizacións 
nacionalistas. A ponéncia "oficial" 
defendeu que "a i.midade debería 
pasar por acadar un programa 
mínimo de actuación conxunta, 
traballar por unha plataforma 
eleitoral e camiñar cara a formali
zación dunha plataforma política 
na que cada organización man
teña a sua independéncia orgáni
ca'', e puña como exemplo de 
unidade de acción as mobiliza
cións do Día da Pátria Galega e 
do 17 de Agosto do pasado ano. 

Menos diferéncias houbo á ho
ra da definición da nova estru
tura organizativa (entre as navi
dades recollidas está a criación 
dunha Permanente da Direc
ción Nacional) ou da necesida
de de dotarse dunha organiza
ción xuvenil. Tar:nén se decidiu 
afortalar o movimento anti-re
presivo galega, pero sen expli
citar a nengunha das organiza
ci óns que hoxe desenvolven 
este labor, facendo especial fin
capé no apoio á campaña polo 
translado dos presos/as inde
pendentistas á Galiza. + 

Un Congreso en Xaneiro A postura alternativa demanda
ba unha "coesión política en to
dos os eidos da nosa actuación, 
principalmente no campo sindi
cal, onde debemos avanzar na 
unidade orgánica da CIG de 
xeito imediato". Vários mem
bros deste sector participaron 
na campaña pala autodetermi
nación patrocinada polo BNG. "No fondo, explica o BNG, o 

PSG-EG no canto de analisar o 
fracaso do seu ideário, se asi o 
consideran, trata de trasladalo a 
outras forzas, coma se o fracaso 
fose de todos". Non son os úni
cos temas que preocupan na or
ganización frentista: "Fálase de 
conseguir dez, doce ou mesmo 
quince diputados como dun fra
caso. A este paso o doblar o nú
mero de diputados, incluindo os 
do BNG e os do PSG-EG, vai 
ser acollido como unha derrota. 
lso seria un grave erro táctico. 
Tales afirmacións obedecen a un 
descoñecimento completo da po-
1 ítica e da realidade do país ou 
ben son a consecuéncia dunha 
ambición desbordante". 

Todos os círculos consultados 
coinciden en que o límite do 5% 
nas eleicións autonómicas é in
salvábel para o PSG-EG. "Tráta
se de saber, pergúntase neste 
sentido o BNG, se iso é o máis 
positivo ou se non seria mellar 
oferecer unha proposta de inte
gración no noso proxecto de mo
do que se sumen forzas e non se 
sementen cadavres". 

"A nasa proposta, afirman os 
frentistas, é xenerosa. Nunha se
gunda parte, o PSG-EG poderia 
integrarse na frente e acudir á 
próxima Asamblea Nacional, a 
celebrar a primeiros do ano que 
ven, con todas as suas armas. 
Desde modificacións no progra
ma, até a sigla, todo seria demo
craticamente discutíbel. E habe
ria que ver a correlación de for
zas acadada por cada quen che
gado o caso". 

Na ponéncia política un só voto 
decidiu a favor da que foi apre
sentada polas zonas de Cangas 
e A Coruña, considerada coma 
oficial, frente a un texto alternati
vo, defendido polas zonas de 
Compostela e Ourense. Ambas 
as duas analisaban a proposta 
da Mesa pola Unidade Naciona-
1 ista -próxima á Posición 
Sote>- que xa fixera pública a 

Precisamente a estratéxia sindi
cal foi o outro eixo que polari
zou o debate. A ponéncia oficial 
impúxose por tan só cinco votos 

Converxéncia 
e refundación 

BNG á sua proposta reforza "ao 
sector máis anti-BNG da organi
zación". Ainda está quente a in
tervención congresual de Xesús 
Costas afirmando que "antes de 
entrar no BNG suicidariame" e 
menos expresiva, pero igualmen
te firme era a postura de Camilo 
Nogueira ao declarar a este pe
riódico que "o que nunca tare
mos será entrar no BNG". 

zo, sabedores de que o porvir en 
solitário voltariase extremada
mente difícil. 

de maior implantación territorial e 
a única non excluinte". 

Quizá a descripción espacial de 
onde se realiza a discusión seña 
o máis significativo. Poucos fo
ron os encentras físicos entre os 

Tamén surprende que "desde o 
PSG-EG rara vez se aluda ao pro
grama, fundamental para viabili
zar calquer proxecto con futuro". 

No PSG-EG a visión é pesimista. 
Alguns eren que a negativa do 

Outros sectores, sen embargo, 
distan de posuir opinións tan ter
minantes e procuran neste intre 
un "achegamento de posicións" 
despois do recente encontrona-

O BNG é contrário, pala sua ban
da, "á refundación contínua do 
proxecto nacionalista". ''Tal causa, 
afirman, non é positiva, nen peda
góxica para un povo necesitado 
de mensaxes alternativas claras 
que cada dia callan en máis sec
tores. Ese é o labor que debemos 
continuar. No mesmo sentido de
fendemos, ante as vindeiras elei
cións xerais, a oportunidade da 
nosa sigla, a máis afincada eleito
ralmente, e da nosa estrutura, a 

· portavoces designados por am
bas formacións. O debate realí
zase nun campo a priori escasa
mente proclive ao nacionalismo: 
o dos médios de comunicación. 
Sabido é que o recurso aos alto
falantes é un síntoma de desa
corde. As conversas entre o PNV 
e HB poderian ser, neste sentido, 
un exempl~ a imitar.+ 

OBXECTIVO: DESTRUIR O BNG 

A proposta que o Consello Nacional do B.N.G. realizou 
ao PSG-EG para posibilitar, en primeiro lugar, a conco
rréncia conxunta ás eleicións xerais, e, en segundo lugar, 
ás eleicións autonómicas, concrétase nos seguintes crité
rios: "A respeito das próximas eleicións xerais, conco
rréncia baixo as siglas BNG, sen que sexa necesária a 
integración orgánica do PSG-EG, cun programa de de
fensa dos intereses da Galiza no Parlamento do Estado, 
e con garantía de trato igualitário en relación ás forzas 
que están integradas na frente, e con direito a colocar as 
siglas do partido á beira do nome de cada un dos seus 
candidatos que figure nas listas eleitorais" ... "En relación 
coas autonómicas, a concorréncia eleitoral conxunta de
be comportar a integración orgánica do PSG-EG na fren
te con anterioridade á celebración da Asemblea Nacional 
do BNG que terá lugar a primeiros do ano 1993". Cito pa
labras textuais da carta enviada polo BNG ao PSG-EG. 

A carón de tanta claridade, non escoitei nen lin máis que 
descalificacións, confusionismos, negativas, ocultacións 
e mixtificacións, por parte dos que se aprestaron a acu
sar ao BNG de anti-unitário, contando con espazos privi
lexiados nos meios de comunicación escritos, en nome 
dunha suposta racionalidade e ponderación, que non son 
máis que descarada propaganda ao servizo de opera
cións que non serven para o fortalecimento do nacionalis
mo, nen ao respeito polo pluralismo que o conforma, nen 
ao respeito polo camiño percorrido unitariamente, nen 
aos logros e avanzos organizativos e poHticos. Serven ao 
obxectivo de procurar, por todos os meios, deteriorar a 
imaxe pública do BNG, en primeira instáncia, e mesmo 
perseguir a sua destrución, en segunda. 

Existe algunha outra fórmula que posibilite a existéncia de 
todos, sen a desaparición de ninguén? Non está máis que 
admitido, mesmo polos propagandistas hostis ao BNG, e 
contrastado, o seu carácter plural? Pode e debe o BNG 
desaparecer nunha operación eleitoral para dar paso a 

FRANCISCO RODRIGUEZ 

non se sabe que manobra, refundación ou fundición? Un
ha coalición eleitoral BNG-PSG-EG, é respeitosa ca plura
lismo, a diversid?de ideolóxica e a estrutura organizativa 
de cada quen? E esta opción presentábel a esta altura? 
Quen está fóra da frente e por que? Somos idénticos os 
que estamos dentro? Quen está a criar realmente o pro
blema? Quen propón unha solución que consiste nun sui
cídio colectivo, na táboa rasa do camiño andado, en nome 
dun fracaso específico, para dar nacimento a algo re~trin
xido a unha visión i_deolóxico-política moi particular? E de 
recibo xogar a un tempo con posturas tan diversas como -
alianzas con EU, refundacións do PG ou coalicións eleito
rais con ''todos" os nacionalistas? Hai algo moi claro para 
o PSG-EG: non aceitar a estrutura frentista, non aceitar a 
diversidade, non aceitar o pluralismo nunha estrutura polí
tica unitária do nacionalismo. Non o digo eu, dio o seu 
"ecuánime" defen~or e privilexiado escrebedor de La Voz 
de Ga/icia, Luís Alvarez Pausa ("A U.P.G. dixo non", no 
exemplar do dia 29 de Maio de 1992). Resulta ilustrativo 
observar con que descaro, con que sobérbia, con canta 
intoxicación e manipulación, con que pouca ponderación, 
escreben estes "escrebedores" que gozan da simpatia en · 
meios e poderes nada nacionalistas. Vai senda hora de 
que deixen de atizar a fantasma do marxismo-leninismo, 
de considerar, como o ladrón, que todos son da sua condi
ción, de asumir que a democrácia non é unhq. verba para 

'O BNG está pala unidade. 
Ten unha formulación prática. 
Todo é posíbel, 
menos o suicídio'. 

usar como un espantallo inquisidor, se!lón que é unha prá
tica que se demostra nas estruturas organizativas, na con
vivéncia e no respeito entre grupos diversos, pésie aos 
conflitos, na procura dun mínimo obxectivo comun para a 
transformación do país. E desde lago, que nada ten a ver, 
con intrigas, ceas, cenáculos, suposicións e prexuízos, da 
modernidade imperante, isto é, dos defensores do statu 
quo, que, como pastel, pretenden só administar. 

O fracaso do PSG-EG non lle vale para matinar· nen re
flectir en nome dos intereses do país. Estalle a valer só 
para lanzar novas operacións, convenientemente arropa
das, non pensando na sua lexítima vitalización ou refor
mulación, senón en como danar aos demais. Asi non se 
fai país, nen se afortala o nacionalismo. Curiosamente, as 
plañideifas que entoan cantos sobre os "males conxéni
tos" do nacionalismo sempre colaboran entusiastas cos 
que promoven e reforzan alguns destes males: divisionis
mo, tendéncia á atomización, colaboracionismo co poder, 
sectarismo, contínuo tecer e destecer, como Penélope ... O 
BNG está pala unidade. Ten unha formulación prática. To
do é posíbel, menos o suicídio. 

A campaña desatada na maioria dos meios de comunica
ción persegue opacar perante a opinión pública a verda
deira alternativa do BNG nesta temática. Que non se lexa 
nen escoite, afogada por unha treboada de descalifica
cións, manipulacións, pauliñas e esconxuros, que imposi
biliten a información e o debate reais. Nunha tradición a 
que xa nos teñen acostumados, aldraxan e manipulan, 
contante ca apoio, a colaboración entusiasta, dos inimigos 
reais -entre eles, coñecidos e poderosos meios de co
municación-, daqueles que, efectivamente, non queren 
que o nacionalismo conquiste unha presenza no Parla
mento do Estado. Han fracasar no seu empeño.• 

Francisco Rodríguez é membro do 
CONSEllO NACIONAL DO BNG 
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España non é plurilíngüe. 
"España non é unha nación plurilíngüe, coma Suiza, que ten línguas 
sen comunicación entre si; Espaíia é unha nación cunha língua que 
nos permite estar en Santiago de Compostela, en Tar:ragona, en 
Alacant e en Donosti -explica Fernando Lázaro Carreter, director da 
Academia Española, nunha entrevista publicada no numero 54 da 
revista Periodistas, editada pela Asociación da Prensa de Madrid. 
"Estamos chegando a un estado preocupante, porque o que dá 
realmente coesión á nasa nación é esa lingua comun. En España hai 
unha língua comun e outra de tipo territorial. Pretender que España é 
plürilíngüe ten un contido de trascendéncia política que non sei se · 
sempre o ten claro; é pretender que sexa coma Suiza ou coma 
Bélxica, onde valóns e flamengos non se entanden. lso non é unha 
nación, eviden.temente". Lázaro Carreter láiase de que "algunha língua 
autónoma tense brandido mesmo coma bandeira política. Sempre o 
que reivindica ten máis actividade ca o que non reivindica.( .. . ) Hai un 
dinamismo e gastan o diñeiro en promover o estudo e impoñer a 
preséncia das suas línguas, (no entanto os españois) non ternos nada 
que reivindicar, senón estabelcer sereamente que o idioma é o que 
nos dá importáncia no mundo e que isto é importante para a vida 
cultural e económica da nación (española)". 

O Plan Forestal dos dous billóns 
"O Plan Forestal, non só pula un modelo forestal desafortunado, 
senón que o sustenta nun cálculo económico pouco verosímil, que 
non aterece garantías de chegar a porto -di Joam Carmena, profesor 
da Faculdade de Económicas de Compostela, nun a,rtigo titulado A 
impresentabilidade económica do Plan Forestal que forma parte dun 
amplo informe sobre o Plan publicado no número 4 da revista 
Adega. "Non resulta difícil prever en que vai quedar o Plan logo 
duns poucos anos; vários milleiros de millóns de pesetas gastados 
en pistas e subvencións; unha administración forestal cara e un forte 
aumento da producción de eucaliptos que nen sequer hai garantias 
de que se transformen aqui". Carmena di que o Plan, "elaborado por 
un consulting privado e imprentado apresuradamente como próprio 
pela Xunta de Galiza, pretende ser un estudo técnico e profisional, 
non contaminado polos discursos valorativos dos ecoloxistas, e polo 
tanto listo para con lixeiros retoques de detalles, ser discutido e 
aprobado no Parlamento". Joam Carmena sinala que o investimento 
requerido, de dous billóns de pesetas, é "o máis vasto proxecto de 
criación de emprego de toda a história da Galiza. Tan vasto resulta 
ser esto último que debeu asustar unha miga ao presidente Fraga, 
que no canto de anunciar a criación dos 494.000 empregos netos 
(534.000 brutos, menos os 40.000 actuais no sector) que prevé o 
Plan para o quinqu.enio 2028-2032, debeu considerar que ben 
chegaban con 300.000 e foi esa a cifra que el anunciou". 

Mentar Europa, santo remédio 
"Agora, mentar a Europa, á construcción europea, aporta ao 
discurso categoria de verdade inmutábel e descalifica calquera 
argumento antagónico -di o comentário editorial do mensual 
Adiante, editado pola Confederación Xeral de Trabal/adores 
Ga/egos-lntersindical Nacional. Mesmo, olio, se o discurso bordea 
ou mesmo vai contra dalgun precepto constitucional. Vallan por 
exemplo os aconteceres que observamos. O Governo central, tan 
escasamente eficaz na persecución do fraude multi-millonário·( ... ) 
desprega tódalas súas capacidades ofensivas tramitando por via 
ultra-rápida, unha norma que recorta dereitos adquiridos por · 
traballadores en activo pero en espectativa de desemprego pela 
precariedade da sua contratación; esuqéc~se de que as medidas 
que afecten a matérias coma o desemprego precisan de consulta 
prévia ces .interlocutores sociais máis representativos; omite a 
obligatória participación do Consejo General do INEM. Acto seguido, 
mediante votación no Parlamento do Estado, convalídase a 
tramitación do coñecido coma decretazo ( ... ) prométense despois 
algúns pequenos cambios que subsanen pequenos erres producto 
das presas e zas!, xa están afamados 300.000 milllóns de pesetas. 
Sálvanse as imprevisións presupostárias de Solchaga, a · 
converxéncia europea segue o seu curso, e todos tan contentos." 

Krivine pide o reagrupamento da 
esquerda 
"Compre reactualizar un programa, unha estratéxia, unha táctica 
anti-capitalistas, revolucionárias". -propón Alain Krivine, dirixente da 
Liga Comunista Revolucionária da Franza, histórico do 68, nunha 
entrevista realizada en Compostela coa publicación lnzar, 
correspondente a Maio. "Coido que o marxismo está de actualidade 
a condición de que sexa considerado coma un método e non como 
unha receita de cociña; que permita entender os noves problemas, 
anovando o que haxa que anovar. Só as sectas poden pensar que 
tiveron sempre razón. Particularmente entando que os trosquistas 
tivemos razón en moitos pontos pero trabucámonos neutros; 
tiñamos prevista a caida da burocrácia estalinista, mais nons 
pensabamos que se ia producir nas condicións arrepiantes nas que 
se está a desenvolver actualmente".• 

CRONICA DOS NEGROS GALEGOS 

A maioria dos inmigrantes africanos proceden é:l1 
e dominan tres ou máis línguas 

1Chámome Manolo e vei 
• HORÁCIO VIXANDE 

"Hola, guapiña, que estas a 
buscar?", pergunta Ronald 
Cowell, un liberiano de 26 
anos que tan un tenderete 
na rua . Leva un ano e cinco 
meses no Estado español e 
perta dun ano en Vigo. As 
técnicas de marketing están 
moi alonxadas daquel 
barato-barato que os 
caracterizaba. "Chámome 
Manolo e veño da Cañiza", 
resposta burlón cutre cando 
é interpelado, lego remata 
por descubrir o seu neme, 
idade e a sua nacionalidade: 
Bogart Camara, de 25 anos, 
é da Guinea Francesa. 

Tal como nos acorre o nós, para 
unha persoa de raza negra ao 
princípio todos os brancas son se
mellantes fisicamente, todos se 
parecen. 

Se nos movemos no terreo dos 
prexuizos, cómpre aclarar que, 
por un ha · parte, alguns tópicos -
case todos- son falsos, e pela ou
tra, as persoas de cór tamén te
ñen formados estereotipos sobre 
os brancas. Os africanos non re
sultan un grupo compacto, entre 
eles hai distintas tribus, grupos ét
nicos, nacionais, e mesmo racis
mo. Por outra parte, ten habido 
problemas de integración de emi
grantes nalguns paises de Africa, 
en ocasións os estados africanos 
pecharon as fronteiras aos cida
dáns veciños. Por esta razón, pa
ra eles non é tan novidosa a políti-

r----------------------------------------------------, 
Axudar a Robert BrQko 
Bogart e Ronald comparten un 
coche de segunda man co que 
transportan o material desde a 
sua casa ao lugar onde instalan o 
seu poste. O diñeiro que conqui
ren ao cabo dé> dia apenas lles 
chega para comer e vestir. Am
bos axudan economicamente a 
Robert Brako, un súdito ghanés 
que tivo que fuxir da sua pátria 
por razóns políticas e que ten es-

tatuto de refuxiado río Estado es
pañol. Leva oito meses aqui. 
Saiu de Ghana deixando detrás á 
sua muller e máis aos seus tres 
tillos. Cando chegou viña con 
cartas para sobreviver seis me
ses. O Governo outorgoulle o 
permiso de residéncia, pero non 
o de traballo, polo que precisa da 
colaboración solidária doutros 
africanos.+ 

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

ca de inmigración que practica o 
Estado español. Asimesmo, é co
mun, entre os de raza negra, pen
sar que todos os brancas somos 
racistas, razón non lles falta. Indi
vidualmente algunhas persoas po
den ser tolerantes, pero a socie
dade no seu conxunto é racista. 

Máis moderno 

Non están libres de prexuícios. Ao 
ensinarlle un exemplar de A /Yosa 
Terra mirou, leuno, e finalmente 
dixo "Pero isto é galega!. Tes que 
ser máis moderno e escreber en 
español". 

"Gústache o chaleque, preciosa, 
mola moito, verdade? A min sáeme 
por 3.500 e a ti deixocho por 4.000 .. 
3000? Non, dese xeito perdo car
tas, 4.000 é moito barato". As con-

Os africanos non 
resultan un grupo 
compacto, entre 
eles hai distintas 
tribus. 
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len éle centros urbanos 

teño da Cañiza' 
versas e o regateo cos comprado
res discorren desta maneira. As ve
ces alguén merca sen pedir rebai
xa no prezo. "Quen precisa de algo 
non regatea, quen non ten moito 
interese si que o fai ", comenta un 
dos vendedores. "Queres esta ca
miseta? Regálocha", di outro, o ra
paz que estaba interesado por ela 
rexéitaa desconfiado e marcha. É 
comun que se dirixan ás clientas 
flirteando: "ligamos coas rapazas 
para vender con máis facilidade", 
confesa Ronald. 

Racismo 

"Racismo? En todo o mundo hai 
racismo, nos Estados Unidos, aqui 
en Europa, en todas partes. Tes 
unha irmá? Dis 20 anos? Tes que 
ma presentar para que sexa a mi
ña noiva. Seguro que che moles
taria que a tua irmá tivese un noi
vo negro porque es un racista". 
Non serve negalo, non paga a pe
na asegurar que en todo caso se
ria problema dela, están convenci
dos de que absolutamente todos 
somos racistas e contan expe
riéncias abondo como para acredi
tar esta afirmación. 

A opinión que manifestan sobre os 
galegos e galegas é boa, excep
ción feíta dos maiores, "os gale
gas vellos son todos maos, teñen 
ideas antigas". 

"A policia?, moi boa a policia, moi 

boa connosco", din coa veemén
cia dos que pretenden sobreviver. 
"O Governo Central, o Governo 
Galega?, escrebe aí que moi bos, 
que nos dean subvencións". Con
tra o que pudera parecer non hai 
neles unha sólida posición para 
reivindicar os seus dereitos como 
persoas, ou como emigrantes. As 
suas acusacións teñen á socieda
de en xeral como obxectivo. Dian
te das autoridades limítanse a in
tentar pasar desapercibidos, sen 
facer reclamacións. Mesmo al
guns din entender a política de in
migración do Governo. "Aqui non 
hai traballo e é lóxico que o gover
no restrinxa a entrada de estran
xeiros ", di Ronald. A pesar disto 
recoñecen sentirse molestos potas 
contantes identificacións ás que 
son sometidos pota policia para 
descubrir a aqueles que non están 

'Seguro que che 
molestaria que a tua 
irmá tives.e un noivo 
negro porque es un 
racista' 

'No porto a un 
¡ branca danlle 4.000 
1 

¡ pelas e a un negro 
: 2.000' 

regularizados. 

O piso xa está alugado 

Ronald e Bogart fixéronse cun pi
so lago de moito tempo a pregun
tar nas axéncias e a escoitar que 
aquel anunciado no xornal xa es
taba alugado ... "Compensa viver 
con outra persoa, os alugueres 
son altos e se caes enfermo os 
veciños non te axudan porque es 
negro", confesa Bogart. 

A respeito do traballo os comentá
rios abondan no racismo na socie
dade. Ronald asegura que tentou 
solicitar vários traballos, alguns 
deles no porto, e que foi rexeitado 
por ter a pel negra. As experién
cias de Bogart son outras, ·~os em
presários pensan que van ter es
cravos, no porto a un branca lle 
dan 4.090 pelas e a un negro 
2.000". E por esta causa que ta
ñen que adicarse á venda ambu
lante, profisión na que teñen vi- . 
véncias negativas, como os inten
tos de agresión que sofriron nal
gunhas feiras. 

Poucos poden ter certa estabilida
de laboral, a venda ambulante im
pídeo, tan só un grupiño dispón en 
Vigo dunha praza fixa nunha rua 
céntrica na que poden, xunto con 
outros vendedores ambulantes de 
várias nacionalidades (españois, 
entre eles), comerciar coas suas 
mercadorias. Para iso teñen que 
solicitar unha das escasísimas 
prazas e pagar 21.000 pesetas 
cada tres meses. 

"Eu vivia mellar no meu país", 
asegura Robert, esta afirmación 
pode ser comprendida por moitos 
galegas que no seu dia emigraron 
a paises nos que facian labores 
indignas. "No meu pais vívese me
llar que en nengunha outra parte 
do mundo", engade. "Por que Vi
go?, góstame, ainda que eu non 
quería vir a España, eu pretendia 
percorrer mundo e coñecelo, pero 
a vida dá moitas voltas", di Bogart. 

Nível cultural 

A imaxe que ternos e a realidade 
son moi distintas. Todas as perso
as mencionadas proveñen de Afri
ca, mais de ambientes urbanos, 
non tan desenvoltos como o noso, 
pero con elementos culturais ho
mologábeis a calquer cidade de 
Europa. Non hai que esquecer 
que a cultura africana foi obxecto 
dun brutal proceso asimilador. 
Ademais coñecen os resortes da · 
sociedade de consumo porque 
participaron dela, inda que de xei
to máis limitado. Neste sentido es
tán en igualdade de condicións, 
ao menos teoricamente, na prácti
ca son víctimas de discriminación 
racial. "Ademais -comenta un-, 
aqui tamén hai miséria, a xente ta
mén pasa fame, igual ca nós, pero 
neste caso porque somos negros". 

Sorprende comprobar o domínio 
que teñen do castelán (galega sa
ben ben pouco), alguns deles che
gan a coñecer a linguaxe coloqu!al 
nun ano escaso. A extraordinária 
facilidade para a aprendizaxe dou
tras línguas por parte dos africa-

ANXO IGLESIAS 

r----------------------------------------------------, 
10s senegaleses, 
di llimane Ndoye, 
somos máis solidários' 
Menos contaminados pala cultu
ra occidental están a maioria dos 
senegaleses que viven aqui. En 
realidade forman un grupo que, 
se ben coñece ao resto dos afri
canos, non ten unha relaci6n tan 
estreita con eles. O seu mundo é 
máis limitado e viven en comuni
dades compactas. Neste sentido, 
conservan mellor a sua identida
de cultural. O seu médio de vida 
tamén é a venda ambulante pero 
os seus coñecementos da língua 
son menores, polo que teñen 
graves problemas de comunica
ción, o que dificulta a realización 
das vendas. 

"Moitos dos senegaleses que vi
ven aquí -comenta un deles, lli
mane Ndoye- son musulmáns e 
conservan a crenza na sua reli
xión". O relixioso é un elemento 

de coesión, pero hai outros: "Os 
senegaleses -engade llimane
son mais solidários entre eles 
que os máis dos africanos". Mos
tra do nivel de mantemento da 
suá. identidade como grupo é que 
teñen unha asociación de inmi
grantes e están afiliados a Comi
sións Obreiras. 

O modelo de convivéncia é outro 
rasgo diferenciador, por canto os 
senegaleses viven xuntos en gru
pos relativamente numerosos 
(dependendo do tamaño da sua 
vivenda), chegando a ser dez 
persoas nunha casa. Tamén 
comparten veículos, ainda que, 
en xeral, a sua vida en comun é 
máis por necesidades de super
vivéncia que por mentalidade co
munitária, que, por outra parte, 
sempre é maior que a nasa.• 

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

nos ten unha causa: a maioria de
les son plurilíngü_es, mesmo polí
glotas. "Eu falo inglés, francés, ho
landés, castelán e italiano", di Bo
gart (dou fe do inglés, do francés 
e do que debe ser unha língua 
africana). 

En canto aos seus estudos, Ro
nald é licenciado en Ciéncias Po
líticas. Bogart non di cal é o seu 
nível académico e maniféstase 
como "negociante". Hai grupos 
amplos de persoas de pel negra 
emigrados en España que teñen 
un nível cultural e socioeconómi
co alto, isto non quer dicer que to
dos sexan universitários, pero sig-

'Eu falo .inglés, 
francés, holandés, 
castelán e italiano', 
di Bogart. 

nifica que non todos veñen de po
voados rurais nos que o elemento 
cultural é totalmente distinto ao 
que coñecemos. • 

ANXO IGLESIAS 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Apuntados a un 
curso encol da 
mentalidade 
norteamericana, un 
grupo de doctores de 
Leningrado, Minsk, 
Kiev e Moscu aprenden 
en Nova lorque os 
usos e costumes dos 
executivos na empresa 
capitalista. Segundo 
confesan na emisora 
ABC de TV, o máis 
duro de roer é o 
finximento. "Ternos que 
aprender a sorrir 
cando non queremos e· 
facer coma se 
estivesemos 
encantados ainda que 

· rabeemos". Máis 
complicado é ter que 
finxir ignoráncia. Ao 
doutor Faynberg, 
autoridade sobre 
m icro-elem en tos, 
concedéronlle unha 
entrevista nun 
laboratório de New 
Jersey e ocorréulle 
pronunciar as palabras 
están trabucados, 
cando os seus 
interlocutores talaban 
da física de 
conductores. "Foi unha 
metedura de pata 
lamentábel -explica o 
físico que culpa do fallo 
á proverbial 
sinceridade rusa-, 
porque perdin un chollo 
seguro". 

Luis l;spada Recarei, 
rector vigués, ao que 
lle saen graos cando 
utiliza o galega, fixo o 
encomiabel esforzo de 
empregar este idioma 
na presentación da 
Campaña pota 
normalización 
linguística na 
universidade. Ogallá os 
actos protocolários lle 
veñan espaciados non 
seña que o mate a 
alérxia. 

Pérez Vilariño, 
catedrático de 
socioloxia e arrimado a 
tempo parcial á árbore 
de crecemento rápido 

PORQUE SI 
CIÁUDIO LóPEZ GARRIDO 

Um fantasma percorre Europa, nom ~ isso, violentos piquetes 
dum exército de grevistas precedem as hordas de Oriente que 
nos perseguirám até o retrete para acossar-nos atrás da tas;:a com 
a escovilha, Cha ves! quita a garavata, .o jersey de Marcelino nom, 
camisa e sariana como antes, pagade os bocadilhos e as coca
colas, no tenemo que da eplicasione a nadie, os naipes sobre a 
mesa, os picoletas a informar, os maderos a dar lenha, a ve si 
tienen cobone, os milicos a desfilar, os reis a presidir a parada e 
aos tauros, os reptis a informar de faz caza der queré, umha dis
puta por ciúmes entre Nico e Diosinho, Arfonzo a TVE ao deba
te em Barrio Sésamo, TVE a adiantar resultados , atao y bien 
atao, Corcuera e um tío legá, que non falte ninguém, cada um 
no seu escano, nada de votar como pé, ~ó som umhas horas, 
média sesom, logo a Semana Fantástica, Loewe abre, pararám 
os de sempre, os bispos apoiam a greve e Manolom ao Gover
no, tranquilos que nos sobram noivas, Cuevas puxo-me um pi
so, ten cerebro, pásamela coca, média greve, entre as pernas, 
apeando-se em marcha , tenho o decreto duro, agarda, nom o 
saques ainda, de entrada no, a economía vai vento em popa, 
IBERCORP n om existe, ninguém entende que queremos sindi
catos, os objectivos do 97 e os acordos de Maastricht estám cla
ros, sobra onde trabalhar, preferem cobrar o paro, Curro nom 
curra, AVE nom corre, arde Tróia, arde a Expo e se nom arde 
anega-se, menos prestas;:ons e mais peonás, sanear a Banca, ma
tar as vacas , comprar o leite, Superman está em primeira, la 
princesita está triste e tira-se a um escolta, Mussolini foi socialis
ta e que? A cisterna da História nom tem cadeia. Meu voto! Meu 
voto por um cabalo! Incitator ao Senado! Clembuterol para to
dos que pago eu! Do alto do val dos Caídos quarenta anos nos 
contemplan e desde o ceu monsenhor Escrivá. • 

Éxito da 
presentación 
da Coordenadora 
Gai-Lesbiana 
A Coordenadora Gai-Lesbiana da 
Galiza, reunida o dia 26 de Maio 
na Coruña,· quer facer expreso o 
éxito acadado no día da sua apre
sentación no Ateneo da Coruña, 
~ cal asistiron unhas 50 persoas. 
A parte dos 
meios de prensa, 
como das Rá-
dios, Rádio Gale
ga, Antena 3, 
R.N.E. (Galiza). 

Á parte despois 
da xente, que a 
meio do noso 
apartado 521 . 
15.480 do Fe
rro!, se puxeron 
en contacto con 
nós, pedindo in
formación, felici-
tándonos e/o 
máis esperan-

Hoxea 
coordenadora 
está 
medrando, 
con xente 
disposta a non 
facer un 
ghetto. 

zador, intentando botar unha 
man para que a nosa proposta 
dunha ceíbe orientación sexual 
para a nosa terra, Galiza, pros
pere e intentemos reflectir unha 
realidade inaceitada pola maioria 
da povoación. 

Hoxe por hoxe a coordenadora 
está medrando, con xente dis
posta a non facer un ghetto da 
nosa forma de desenvolver as 
nasas propostas, de cara a unha 
sociedade cos ollos pechados. 

Irnos traballar de firme e coa 
máxima responsabilidade todo 
co tempo e sen fanatismo nen 
militáncias. 

Unha proposta mais de cara a 
que Galiza recupere o tempo per
dido, coas outras nacionalidades. 
Por iso irnos dar unha festa pra 
celebra¡ o dia do/a homosexual, 
con todos/as persoas hornos ou 

hateros que aposten por un futu
ro máis aberto e comprensíbel de 
cara a todos os temas, que como 
cidadáns nos afectan.+ 

MIGUEL NEBRIL 
(EN REPRESENTAOON DA 

COORDENADORA GAI-LESBIANA 
DA GALIZA) 

A unidade 
do nacionalismo 
Nos últimos días, coma sempre 
que se aviciñan períodos eleito
rais, estase a producir un debate 
en torno a unidade do nacionalis
mo e, polo escrito, parece que 
todo o mundo quer a unidade, 
ainda que cada un a interpreta 
de xeito diferente. 

Na miña opinión, a unidade do 
nacionalismo é importante e ne
cesária, polo que pretendo refle
xionar, desde o momento político 
actual, sobre as propostas for
muladas polos PSG-EG e BNG. 

A proposta do PSG-EG consiste 
na definida por Camilo Nogueira 
como refundación galeguista. Pa
ra esta estratéxia propón, como 
paso prévio, ir xunto co BNG, e en 
pé de igualdade, ás próximas elei
cións ao parlamento do Estado. 

Esta proposta de unidade taina o 
PSG-EG sumido nunha crise ide
olóxica e cunha perda de apoio 
eleitoral, polo que intenta relan
zarse tratando de convencer de 
que a sua crise tamén é dos de
mais, a ver se "alguén pica" e asi 
ganar adeptos para a refunda
ción, debilitando ao mesmo tem
po ao BNG. 

A esta alternativa véxolle os se
gui ntes problemas: 

- O querer facer "borrón e conta 
nova" provoca socialmente a 
sensación de inestabilidade do 
nacionalismo. 

- Non é democrático, xa que 

TOKIO 

non admite, na prática, o plura
lismo ideolóxico dentro do nacio
nalismo. 

- A nova forza política teria, ca
ra o Parlamento galego, dificul
dades para aproveitar o trabatlo 
social veiculizado fundamental
mente polo BNG. 

A alternativa do BNG parte da 
idea de seguir ampliando unha 
frente plural, e otértalle ao 
PSG-EG incorporarse a ese 
proxecto e, para as próximas 
eleicións ao parlamento do es
tado, apresentarse baixo a co
bertura do BNG, facendo cons
tar expresamente nos seus can
didatos as siglas PSG-EG. 

Pode que os sectores do naciona
lismo que non ven o BNG como 
unha frente plural senón como un 
partido máis, non admitan que o 
PNG ou a UPG, por exemplo, po
dan ir case nun 
plano de igual-
dade co PSG-
EG; pero terán o querer facer 
que recoñecer "borrón e 
que esta alterna-
tiva é mais de- conta nova" 
mocrática, res-
peita a pluralida- pro~oca 
de, e sobretodo, socialmente a 
permite seguir sensación de 
avanzando sen . inestabilidade 
dar saltos no 
vacio. do 

É mágoa que o 
PSG-EG en vez 
de considerala, 
se lanzase a un-

nacionalismo. 

ha campaña, tratando de desgas
tar ao BNG, sen decatarse, que 
de facer caso os leitores a esas 
campañas, a quen debilitarian se
ria a todo o nacionalismo.• 

FRANCISCO X. ALoNSO PÉREZ 
(VIGO) 

Bascas 
O que vou contar aquí aconteceu 
o 17 de Maio (ás primeiras horas 
da mañanciña do Día das Letras 

Galegas) na tasca "A Kunka" da 
Póvoa do Caramiñal. 

Eran as duas menos cuarto da 
mañá e a barra da tasca estaba 
ocupada por uns seis ou sete 
bascas , e eu atopábame ao 
fondo da mesma. Nese intre a 
dona do local dixolle aos bas
cas que ela era "moi basca", e 
niso que eu dixen que moi bas
ca de que? 

Debeulle de sentar moi mal a 
pergunta, que nese intre manti
vo unha discusión con este que 
escrebe dicendo que "yo no en
tiendo el gallego" con un tono 
único, e pasando por diante dos 
bascos dixo a verba "gallegos" 
sinalándome a min e dando un 
corte de mangas. 

Esta bar é como moitos que hai 
na nosa terra, cunha apariéncia 
moi tradicional , pero só iso, 
apariéncia. + 

FRANCISCO XABIER ROMERO 
(POVOA DO CÁRA.MIÑAL) 

"O Curruncho" 
' "Galiza Nova" 

e o Galega 
"O Curruncho", como saberán 
parte dos leitores deste semaná
rio, é un pub con certa tradición 
xa na zona vella compostelá, e 
que desde hai uns anos é rexen
tado pola organización naciona
lista "Galiza Nova". Sen chegar a 
ser un "bazoki" ou unha "herriko 
taberna", collendo o referente 
basco, si é de supor que a men
tada organización asumirá e res
ponsabi lizarase das manifesta
cións e a imaxe que cara a clien
tela den os camareiros/as, cando 
menos en cuestións moi pon
tuais que un considera mínimas 
nun grupo nacionalista. Como a 
de expresarse en galega. 

O caso é que hai unhas sema
nas, e despois de diversos ava-
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G LOBA LIB.~ 
tares de peches e reaberturas 
do local, os clientes víronse "re
galados" polos 
mesetários 
acentos do no-
vo "elenco" de Os clientes 

víronse 
"regalados" 
polos 
mesetários 
acentos 
do novo 

camareiros. E 
non foi cousa 
dun dia, senón 
que ainda se 
veu acrescenta
do o fenómeno 
con novas "re
f orzos", con 
idénticas que
réncias lingüísti- "elenco" 
cas. Coido que de camareiros. 
expreso a sen -
sibilidade de 
bastantes asíu-
dos do local, 
que ficamos como mínimo per
plexos ante unha situación que 
seria bastante penoso fose con
siderada por "Galiza Nova" co
ma irrelevante. Será este o "ar 
novo" que predica un cartel da 
organización que se pode ver 
nunha das paredes do "pub"?+ 

GoNZALO Vil.AS FERNANDEZ 
(SANITAGO DE COMPOSTELA) 

Crónica 
dun desembarco 
Primeiro e antes de nada debo 
confesarvos, amigos leitores, que 
o que segue é absolutamente 
certo, e polo tanto contrastábel. 

Eu nacin frente ao mar, na ria 
que se forma na desembocadura 
do Tambre e que leva conxunta
mente os nomes de Noia e Mu
ros. Nunha vila chamada Esteiro, 
por aquilo do acidente xeográfico 
que o forma. 

A história dos desembarcos é 
moi vella na vial ; talando con 
xente que teña acordos máis de 
corenta anos atrás, podes revi
ver como en calquer noite de 
borraxeira se aliaban na costa 
de Lavandeira luces atribuídas 
á Santa Compaña. Canto por 
outra banda moi ben corrido, xa 
que desta forma os contraban
distas asegurábanse de ante
mán a soidade precisa para la-

borar comodamente. Tamén en 
calquer taberna, tomando os va
sos, é fácil escoitar á xente ga
barse de participar, neses anos, 
en desembarcos co carro pró
prio ou .incluso telo alugado pa
ra tal mester. 

Os anos da fame foron pasando 
e a actividade especializouse 
cos novos tempos. O sector so
freu un cámbio dos chamados 
cualitativos e como todos sabe
mos do tráfico de produtos ali
mentí cios, alcool e tabaco pa
souse ao da droga. Actividade 
que ainda que require outra es
pecialización, reporta benefícios 
moito maiores. Os desembarcos 
de hoxe en dia, teñen un tempo 
predefinido, e seguen unha ac
ción peliculesca. asi desde que 
se instalaron os alumeados pú
blicos, o corte da corrente eléc
trica é sempre o prelúdio de tal 
actividade. Calquer pequena bo
rrasca serve para iniciar a ac
ción . Lago virán 
as explicacións: 
que se o tendi-
do defectuoso, Desde 
unha tormenta 
eléctrica, etc ... , 
a sabedoria po
pular acostuma
da a estas ex
plicacións ter
ceiromundistas, 
ditou a sua sen
tén ci a: "nada, 
molláronse os 
cabos!". 

Arredor da mé
d i a noite catro 
idas e vidas da 
luza anúncian , 
como xa dixe-
mos, o início da 
acción. Os co-
ches saídos 

que se 
instalaron 
os alumeados 
públicos, 
o corte 
da corrente 
eléctrica 
ésempre 
o prelúdio 
de tal 
actividade. 

desde vários pontos conxunta
mente diríxense ás praias pre
determinadas. As infraestruturas 
viárias non serán adecuadas po
lo médio dos lugares pero os ac
cesos ás praias están perfeita
mente acondicionados. lsto non 
é polos contrabandistas, non se
xades mal pensados, é para me
llorar as expectativas turísticas. 

Unha vez que se realizou o tra-
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ballo cada un ao seu poleiro, a 
descansar. Así, traballando moi
tas horas diárias, impunemente, 
é como s~ fan as fortunas por 
estes lares. Un abrazo.+ 

F.T.F. (ESTEIRO) 

Botádevos 
ao monte! 
Cando alguén nace, faino nun 
determinado país, nun determi
nado réxime; os governantes 
din que tes a obrigación de ir á 
escala, tes que estar controla
do en todo momento, tes que 
pagar impostas para ter uns 
mellares servizos públicos; pe
ro quen lles dixo que eu quería 
viver desa maneira, quen lles 
dixo que eu quería ter servizos 
públicos? Eu o que quera é que 
me deixen viver ceibe coa natu
reza, sen que ninguén me rixa 
nen me diga o que teño que fa
cer; por que eles se eren con 
direito a "encarcerarme" nun 
determinado réxime polo sinxe
lo feíto de ter vido a este mun
do antes ca min? Tendo isto co
mo certo, non será calquer réxi
me (ainda os chamados demo
cráticos) unhas ditaduras que 
priva de liberdade ao individuo 
e polo tanto condiciona o seu 
progresivo desenvolvimento co
mo persoa? 

Cando unha persoa mata a ou
tra os meios de comunicación 
convérteno, aos ollas de todos 
os que lamentabelmente vemos 
a televisión, nun inefábel crime, 
pero se non houbera meios de 
comunicación seria o crime tan 
terribel , é máis se os homes vi
vísemos desde un princípio co
ma os animais, non vexo eu que 
sexamos superiores , pois so
mos desde lago a espécie que 
máis danou o que antes era un 
fermoso planeta) , mataríamonos 
entre nós? A resposta a esta 
pergunta é, para min, case im
posíbel, sen embargo lévame 
agora a facerme a seguinte inte
rogante: seria quizá a liberdade 
o suposto castigo dun suposto 
Deus á humanidade? Mais non 
quixer meterme en temas reli-

A ALDEA 

xiosos ~enón que quereria facer 
miñas as verbas polas que Ba
kunin, entre outros, afirmaba co
mo inegábel o direito de todo in
divíduo a viver 
ceibe sen máis 
atadura ca a da 
súa sobrevivén- Os 
cía (ao mellar governantes 

din que tes 
nen esa). 

Quizá alguns 
pensen que 
con isto (sobre
todo os nacio
nalistas) quera 
acabar con to
da a cultura 
existente até 
agora, pero 
non· é así, pois 
ainda que poda 
ter certo toque 
utópico, consi
dero que a ne
cesidad e ' de 
comunicación 
entre· nós se
guiría estando 
patente e os 
elementos na
t u r ai s, como 
xeografia, cli 
tec., conforma
rían as razas e 
culturas de ca-
da zona. Algun 
pode pensar ta-
mén que lle es-

a obrigación 
de ir á escala, 
tes que estar 
controlado 
en todo 
momento, 
tes que 
pagar 
impostas para 
ter uns 
mello res 
servizos 
públicos; 
pero quen lles 
dixo queeu 
queria viver 
desa maneira. 

tou dicindo que abandone to
das as comodidades que ten 
neste mundo , pero isto non é 
así pois creo que se un certo 
grupo de indivíduos queren vivir 
dentro do seu sistema. Ademais 
disto tamén considero que non 
seria tan incómodo viver ceibe 
sen servizos como poda pare
cer a simples vista e desde lago 
seria unha boa forma de alon
xarse dos manipuladores meios 
de comunicación que forxan a 
sociedade á sua medida ao 
igual que o fai o governo a meio 
da educación obrigatória. Afor
tunadamente alguns de nós non 
nos deixamos manipular (quizá 
só o pensamos) apesar de es
tar sometidos ao mesmo siste-
ma.+ 

XABIER TERRON 
(LOURENZA) 

PRINCESA 
NANINA SANTOS 

Preñada dun escolta? 

Que si, que seica a cousa ven de hai catro anos. 

Pois mira que non era ela un pendón verbeneiro. Halle durar o 
que outros. 

Que non, que casftn, que vai t~r un fillo e xa el divorciou da sua 
outra muller. 

Pero a estes os casórios dúranlle un sopro. Nun ano xa sai nou
tra revista que se non entendían, que se isto ou aquilo. E logo 
que si, que agora si que apareceu "o amor da sua vida" 

Desconfiada! Non ves que toda a família está entusiasmada? Fíxate, 
van facer voda familiar e logo lua de mel coa. nal del que, por cer
to, ten un fillo pequechiño, e seica queren ter família numerosa. 

Desconfülda si pero ti es parva. Sempre ocupada nesas paparru
chadas: que se eles tamén choran; que se bebés preciosos con 
nomes imperiais; coléxios internacionais; veleiros de recreo; 
pretendentes, idílios e romances; vodas e festas onde locen or
gandís, brocados, tul ilusión, sedas orienta}s, rasos recamados; 
que se príncipes, princesas, noivos, padriños, reís, raíñas, artis
tas, ministros. Se mirases polo teu! 

Ai filla, sei que non che contaron o da Cincenta! + 

da asociación privada 
de madeireiros, propón 
para os bosques 
galegos o modelo do 
Chile de Pinochet: 
expropiar as terras dos 
mapuches e poñelas a 
eucalipto. O 
catedrático está ledo 
porque di que conta co 
apoio desint~resado de 
Mitterrand, que non ten 
un mal eucalipto na sua 
terra pero quer 
peregrinar a 
Compostela á sombra 
da vizosa espécie do 
deserto australiano. 

Na Mesa redonda 
sobre a reforma da 
Política Agrária 
Comun (.PAC) , 
celebrada na Semana 
Verde de Sillada todos 
os representantes 
sindicais resultaron ser 
foráneos. Non só non 
foi convidado o 
Sindicato Labrego 

• Galego senón que en 
nome de Unións 
Agrárias int_erviu un 
membro da 
organización estatal 
UPA. Igualmente en 
lugar de Xovenes 
Agricultores participou 
a sua confederación 
estatal ASAJA, estando 
tamén presente a 
COAG que non ten 
implantación en Galiza. 
Parece ser que as 
homilias diárias de 
ministros e conselleiros 
non apaciguan o seu 
próprio nerviosismo. 
Tarde ou cedo 
saberase que o suposto 
aumento de cotas 
lácteas non é como o 
debuxan. 

O Domingo, 31 de 
Maio os magníficos 
Mig-29, estrelas da ex
aviación soviética, 
fixeron vos de exibición 
sobre o ceo de Madrid. 
"Espectáculo 
impensabel hai pouco", 
decia o cronista. Xosé 
Luis Vázquez, foi 
aconsellado ese mesmo 
dia polos seus país, 
militantes ambos do 
PP,para que se 
declarase obxetor de 
conciéncia. 
"Espectáculo 
impensabel hai pouco", 
di de. novo o cronista. 

•••••••••••••• 
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11PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A." 
.editora de 

ANOSATERRA 
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AMPLIACION DE CAPITAL 

30.300.000 
Do 25· de Maio ao 30 de Decembro de 1992 
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Na Xunta Xeral Ordinária de 
Accionistas da Compañia Mercantil 
Promocións Culturais Galegas S.A., 
celebrada en Vigo o pasado dia 23 de 
Maio, acordouse unha ampUación do 
Capital Social na cif~a de 30.300.000 
Pta. (trinta millóns 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 
novos 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 of erecelas a 
persoas alleas á sociedade cunha 
prima equivalente ao 100% do 

. valor nominal, ·seudo 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 

11 Mediante ingreso nas cont(:lS 
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 bauo, de Vigo. 

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

O Presidente 

d •l,&;,,, ~¿ 
Francisco Carballo 
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Constituida con participación galega 
a Rede Euro-Sul de Centros Culturais 

Nº525 

O Encoritro de Delfos· ( Grécia) defini~ _as características dun espácio cultural solidário 

Coa participaciónn da Agrupación 
Cultural Alexandre Bóveda ·da Coruña, 
en ·representación da Federación 

celebrouse na cidade grega de Delfos, 
os pasados 22 a 25 de Maio, · 

e a Fundadón Cultural Europea. 
No transcurso da reunión . 

de Asodacións Culturais Galegas, 
un encontro de Centros Culturais 
patrocinado pe:>lo Consello de Europa 

· constituiuse e Rede Euro-Sul · 
dos Centros Culturais. 

•x.c. 

O encontro celebrado en Delf os 
ten os seus antecedentes no co
lóquio de 1986 en Luxemburgo 
"Civis europeus sum, que cul
tura, que finalidade?" que deu 
paso dous anos despois a unha 
reunión na Salien Royale 
d 'Arc-et-Senans, na Franza, 
que celebrou o primeiro Forum 
dos Centros Culturais Europeus 
congregando sesenta e cinco 
entidades que acordaron a cria
ción de diferentes redes cultu
rais e a publicación dunha guia 
dos centros culturais europeas. 
Desde entón o Forum reuniuse 
en tres ocasións: Londres 
(1989), Lisboa (1990) e Neebli
se (na Irlanda, 1991). 

As redes actualmente en fun
cionamento agrúpanse sobre 
bases xeográficas: Nórdica e 
Báltico, Europa Central, do 
Mediterráneo (que desde agora 
denominarase Euro-Sul) e as xa 
constituidas fano sobre bases 
temáticas: IETM (Informal Eu
ropean Theatre Meeting), Tran
seuropehalles, Cultura da Mar, 
Vídeo-Arte, Textil e deseño, 
Centros Culturais, Monumen
tos históricos, Arte e Tecnolo
xia, etc ... En vi as de criación 
están redes de Centros residen
ciais para artistas, centros mul
tifuncionais, e coléxios de tra
ductores entre outras. 

Na sesión de apertura tanto Ni
cole Rontchesvky como Evan
gelos Arabatzie, representantes 
do Consello de Cooperación 
Cultural do Consello de Europa 
e do anfitrións do Centro Cul
tural Delfos, salientaron que a 
riqueza de Europa radica nas 

1994; Encontros Musicais da 
Tradición Europea, programa 
·que produce no noso país a Fe
deración de Asociacións Cultu
rais; Certame Pluri-lingüístico 
de Teatro que comprenda a ex
presión cgrporal, a palabra, os 
xogos teatrais; Encontro sob.re 
a heréncia cultural a realizar en 
Rodas no 1993 co gallo do seu 
2.400 aniversário da cidade e 
que no sucesivo poderia exten
derse a outras rexións da bácia 

.do Mediterráneo con herdo cul
tural semellante. 

Calificouse-como programas de 
cooperación entre os centros in
teresados o proposto polo Insti
tuto Internacional de Teatro do 
Mediterráneo, referido á organi
zación dun cruceiro de 24 horas 
entre Marsella e Túnez, con 
participación de artistas musi
cais, plásticos, do vídeo e a 
danza, das rexións da ribeira 
mediterránea, para intensificar 
as relacións entre paises do Sul 
da Europa e .Norde de Africa; 
aprobáronse os programas de 
intercámbio de estudantres pro
posto pala portuguesa coopera
tiva "Arvore" e o Centro Geor
ges Pompidou; o referido á es
~ul tura tecnolóxica suxerido 
polo Centro Video-Arte-Palazo 
dei Diamanti; a criación dun 
museu itinerante sobre a activi-

. dade artística do~ nenas propos
to polo Centro de Ar:te dos Ne
.nos; a realización dunha. inicia
tiva de arte xoven proposta polo 
Centro Sociale Dogana e un en
con tro do Sul de Europa co 
mundo árabe proposto polos re
presentantes gregos. 

uas diferéncia culturais e que 
é no respeito a esa diversidade 
onde se pode estabelecer a coo
peración entre os povos baixo 
os princfpios da democrácia e a 
liberdade. 

O grupo La Lugh actuou recentemente na Galiza no marco .dos Encontros Musicais d~ Tradición Europea, prox~cto q1,.1e agora é apoia-

A iniciativa apoiada polos re
presentantes galegas, iniciada 
hai algunhas semanas co con
certa· do grupo La Lugh quer 
desenvolver en espazos históri
cos dos paises membros actua-
cións dos novas intérpretes da 
música tradicional, incluind9 Q do desde a Rede Euro-Sul. · · 

Durante a reunión modificouse a 
antiga denomµiación do Mediterrá
neio para ficar a de Rede Euro-Sul 
dos Centros Culturais que abranxe 
desde a Península Ibérica até Tur
quía, e. inclue Andorra, Estado 
Francés, Mónaco, San Marino, Itá
lia, Malta, Chipre e illas do Medí- · 
terráneo, Albániá, Eslovénia é de
mais paises balcánicos e a própri.a 
Grécia. 

Definición e actividades 

A Rede Cultural definida en·Delfos 
apreséntase comG esp!iZO de inter
cámbio de información, coopera
ción e realización de actividades 
conxuntas. O Encontro definiu os · 
critérios de adesión dun centro cul
tural á Rede: desenvolver a activi
dade nun lugar ou espazo perma
nente; dispor dunha equipa de pro
fisionais para a animación e a xes
tión do espazo, que organice acti
vidades ligadas á qiación; acollida 
e difusión de actividades destina-

das ao público; que funcione cun 
estatuto autónomo para eleición e · 
dirección dos seus 'programas; que 
afirme a sua vontade de participar 
en accións conxuntas con outros 

centros europeus e finalmente que 
os seus fins non sexan lucr~tivos. 

O" Encontro realizado en Delfos de-:
cidiu d~ o seu. apoi~ a diferentes 

proxectos en marcha: recuperai::ión· 
dos Xogos Délficos· baixo a fonná 
de Olimpiadas Culturais que terian 
lugar ca9a catro anos nun país di
feren~e •. comezand9 por Delfos no 

proxecto a realización de talleres 
musicais, <:olóquio·s, ex.posicións 
de materíais reiativos á música tra-

. · dicional e ao património .arq_uitec
tónico e a relación entre a sua sal- · 
vagarda e o _turismo de masas . . . . . 

Intercámbio .informativo 

Para axilizar os intercámbios pro- _ 
púxose $olicitar ao Consello de Bu- · 
ropa a instalación e mantimento 
dunha rede informática mínima 
adaptada ás necesidades dos cen
tros, que posibilitase a realización 
dunha revista informática periódica 
con novas internas da rede e daría 
a posibilidade de utilizar outras re
des informáticas existentes no ám
bito da cultura. Aprobouse realizar 
o proxecto dunha revista con desti
no á comunicación externa e un 
xomal periódico con información 
regular de actividades. 

A próxima reunión celebrase no 
1993 en Porto .encarregándose da 
reunión a Funda~ao Serralves. t 
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DI AS-

María Xosé Queizán. 

• Ourense, 
capital literária 

Desde o sábado dia 6 no que se 
abre a Feira do Libro co pregón de 
Maria Xosé Queizán a Auria de 
Eduardo Blanco Amor acollerá a 

máis de 40 escritores/as que 
participarán nas sesións do I 
Encontro de Escritores Ourensáns. 
Nos actos da Feira do Libro, que 
conta coa colaboración da 
Asociación de Escritores, Carlos 
Casares f alará o dia 9 ás 23 h. no 
Liceo Ourensán de "Ourense, 
literatura e vida" apresentado pola 
xomalista Maribel Outeiriño. • 

•Fallado o 
Domingo 
deAndrade 

O xurado avaliador do 
prémio que convoca a 
Agrupación Cultural 
Domingo de Andrade 
de Cee, outorgou por 
unanimidade un único 
prémio, na categoria de 
maiores de 18 anos, ao 
poema "Os navios de 
Calauria" de Martin 
Veiga Alonso, que 
recebeu as 20.000 
pesetas das que estaba 
dotado. 

Na categoría de 
menores 
de 18 foi Marta 
Amado polo pemário 
titulado "A Mónica".+ 

• Cultura popular 
oral na escola 

Seguindo co desenvolvemento do 
proxecto do Arquivo Sonoro de 
Galiza reuníronse os participantes 
no proxecto de investigación-

G~~O 

• Festival da Cidade Vella de Compostela 
En Compostela os días 5 e 6 de Xuño a Asociación Cultural Cidade Vella organiza unha 
nova edición da Mostra Galega de Música Folk. Na tarde noite do dia 5 actuarán Tris
que! e Four Men & A Dog (Irlanda) e o sábado 6 de Xuño será o gran Festival Folk Ci
dade Vella na Praza da Quintana coa ac.tuacións de Matto Congrio, Oskorri, Leilia (na 
fotografía) e a Banda de Gaitas Ancoradoiro. • 

• História 
do Cine 

Na Coruña e en 
Cqmpostela celébrase en . 
Setembro do 1993 o V 
Congreso da Asociación 
Española de 
Históriadores do cine, 
despois de chegarse a un 
acordo entre a asociación 
eoCGAI. 

acción na Aula A Cultura popular 
Oral na Escala. Os centros 
participantes adicáronse á recollida 
da cultura oral das suas comarcas 
estabelecendo a cooperación entre 
os alumnos dos últimos cursos e os 
profesores de língua e literatura 
galegas. Aos centros previstos de 
Lugo, Ribadeo, Narón, Noia, 
Negreira, As Pontes, Lalin, A 
Guarda, Bande e Ourense, 
sumáronse outros sete de Cerceda, 
Cambados, Nigrán, Ponteareas, 
Maceda, Viana do Bolo e Foz. 

, 

A valoración do traballo foi moi 
positiva, tanto no que respeita á 
receptividade dos alumnos como a 
atitude do médio familiar e social 
no que se desenvolveu. 

Segundo os responsábeis do 
proxecto "logrouse recuperar o 
vínculo da palabra dos nosos 
maiores coas xeracións roáis 
novas, contribuíndose así a criar 
un fondo documental sobre cultura 
oral que se gardará en cada centro 
asi como unha cópia no Arquivo 

A Asociación está 
presidida por Romá 
Gubern e integra á 
totalidade dos 
investigadores 
cinematográficos do 
Estado español. As 
sesións terán lugar en 
Compostela e A Coruña 
(sede do CGAI), e irán 
acompañadas de 
conferéncias e 
proxeccións de 
películas.+ 

Sonoro de Galicia". 

Xuntáronse nesta primeira 
experiéncia cincocentas cintas, 
que incluen cantos tradicionais e 
romances, cantigas e en xeral todo 
tipo de manifestacións de cultura 
popular. Os centros 
intercambiarán entre si cintas para 
achegarse á realidade lingüística e 
cultural doutras comarcas, e · 
esperan poder continuar a 
ampliala a ex.periéncia en cursos 
vindeiros.+ 

EDUCACION PRIMARIA 

• Método motivador. 
• Leva inplícito un método de lectura. 
• Lectura-imaxe, Comprensión-imaxe. 
• Fonoloxía e psicomotricidade. 
•Ritmo. 
• Lecto-escritura. 

Autores: Colectivo Meiró 
Coordinación: David Otero 
Ilustrador: Manuel Uhía 

ga 

~OVIDADE 

• Lingua 1º 
• Lingua 2º 

• Guía Diadáctica 

Información e mostras: Editorial Galaxia, Telf.: 43 21 00 (Vigo) 



A recuperación 
gótica 

Os misterios 
de Monsieur D'Allier 
de García-Bodaño 

Despois de tripar durante moitos 
anos as vella pedras de Composte
la, logo de entregar un excelente 
poemário sobre a cidade (Tempo 
de Compostela, 1979), non é de es
trañar que Salvador García-Boda
ño tome como cenário do seu pri
m ei ro libro narrativo a cidade 
amada: Os misterios de Monsieur 
D' Alliero>. 

Os misterios de Monsieur D'A llier 
é un conxunto de oito relatos máis 
un pequeno prólogo onde o autor 
conta como chegaron a el estes 
cantos: a patrona dunha fonda da 
rua da Algália -sabedora da sua 
afeizón por escreber- entregoulle 
un papeis dun seu hóspede que 
atopou a morte "o caer desde as al
tas penedías onde asenta o faro de 
Fisterra ás fondas augas, axitadas e 
rompentes, do mar océano". Era 
un "embrollo de folios, cuartillas e 
follas viradas de impresos de alba
ráns, manuscritos en lingua extran
xeira". Francés exactamente, xa 
que o autor deses manuscritos era 
auvergnés, que viñera a Composte
la a facer peregrinaxe a nome dun 
ancián párroco de Lapalisse. Mon
sieur D' Allier botou na cidade ga
lega trinta anos, e aquí acontecé
ronlle cousas, o viu outras, que re
flectiu nestes manuscritos que en
trega García-Bodaño. 

Os oito relatos do volume son disí
meis entre si. Hai catro que están 
atravesados polo tema "Composte
la" e que teñen moitos pontos de 
contacto: "A presencia", "A rosa", 
"O pasadizo" e mais "A redoma". 
Son os catro relatos influenciados 
pala novela "gótica'', pola atmós
fera da novela gótica. Mistérios 
sen descifrar, mulleres que viviron 
hai dous séculos, mulleres que co
ñecen o filtro da eterna mocidade, 
a permanéncia dos calabozos da 
Inquisición nos tempos actuais, 
etc. Unha cidade eterna, imóbil no 
tempo, me turada coa cidade ac
tual. Son e te relato "aventuras" 
de Monsieur D' Allier. Son, tamén, 
relato xa lidos en múltiples e di
versas literaturas. Non se quer di
cer que García-Bodaño sexa pla
xiário, ou non teña imaxinación 
própria. Non; quizá todo é máis 
sinxelo: "toda literatura non é máis 
que un pastiche doutra literatura", 
J.M.G. Le Clézio. 

Nestes catro relatos o seu protago
nista, Monsieur D' Allier, desco
bre, sob as pedras venerábeis da 
cidade, outra cidade. Unha cidade 
onde a alquímia, a dor, a angústia, 
o horror (o horror que paraliza e 
fascina, e que só pode ser expresa
do a meio dunha escrita pQética 
como a usada polo autor), o medo, 

o amor, a revolta e a marte están 
presentes. Unha cidade na que se 
enfrentan os dous tipos de mentali
dade ocidental: a máxica e a racio
nal positivista. Duas mentalidades 
que se enfrentan en Monsieur 
D 'Allier e que o conduce á saída 
natural: a marte. A morte que non 
encentra a carón do Faro de Fiste
rra, senón que levaba consigo 
--como todo ser vivinte-, que o 
acompañaba desde o comezo. 

Os outros relatos 
(4) son diferen
tes entre si. Van 
desde o relato Nos relatos 
cunquirián, "A que· s~ 
manda", xa lido, 
tamén, moitas desenvolven 
veces, até o rela
to que é impre
sión persoal (de 
Monsieur 

~o 

Compostela, 
inténtase a 

D' AIJier) fronte revitaliza
ªº mundo, "A 
presencia". Os ción dun 
outros dous rela- xénero 
tos, suponse, es- -inédito na 
critos polo autor 
auvergnés e que nasa 
se encontraban literatura
entre o "embru-
llo de folios". como é 0 ·· 
Un deles é un gótico. 

GuieirQ 
CULTURAL 

conto falido, "O Computador", de
bido quizá ao humanismo senti
mental que deita a escrita. O outro 
é un relato onde a pegada de Cor
tázar é tan evidente que nos remite 
a relatos deste autor, como "Ins
trucciones para John Howell" e 
outros (trátase de "O baleiro"); 
cousa que nunca está de rnais se 
nos leva a reler este clásico do na
so século que parece unha migalla 
esquecido. 

teña a impresión de xa lidos peran
te estes relatos, é un volume que se 
Je dun tirón e con agrado. García
Bodaño manexa moi ben o idioma, 
coñece e quer levar aos límites as 
posibilidades da língua (ben que a 
máis dun lle parecerá evidente que 
está a escreber un poeta, pero com
pre non alporizarse, tamén é nece
sário fuxir da eficácia imediata), 
sabe usar do humor e a ironía 
-sobretodo no conto que abre o 
volurne, "A manda"-, e sabe im
primir "dramaticidade" aos perso
naxes. Pero, sobretodo, e isto é 
evidente nos catro relatos que se 
desenvolven en Compostela, o es
critor galego intenta, con bastante 
fortuna, a revitalización dun xéne
ro -inédito, máis ben, na nosa li
teratura- como é o gótico. Un xé
nero que García-Bodaño semella 
coñecer ben, e dominar. Un xénero 
no que sempre se enfrontaron Eros 
e Tanatbos e no que, como sempre, 
saiu vencedora a morte. (vg./ "A 
redoma"). 

Salvador García-Bodaño chimpou
se serodiametne á prosa narrativa, 
quixo nos seus relatos descreber os 
mistérios da sua cidade. Non os 
mistérios máis ou mensa reais 
- talvez policíacos seria o adxecti
vo axeitado--, senón aqueles mis-Mais contado, e ainda que o leitor 

111 

canta de libros 

111 

Xabier Vilhar Trilho e Darlo 
Xohán Cabana. Ademais das 
seccións de publicacións e a 
publicación de cinco poemas 
esquecidos de Bauza Brey 
(recollidos por Antón 
Capelán), inclúense os textos 
dos congresos da UPG, 
CXTG e PSG-EG asi como 
o manifesto da Posición Luis 
Soto.+ 

Estudio~ 
;>obre 

lírica Il)edieval 
TRABALLOS DISPERSOS~ 1925 · 1987) 

Os libros de 
Merlin 
Dous títulos máis na 
colección de narrativa 
infantil de Xerais. Ventos de 
Antonio Garcia Teijeiro (7 
anos en diante) e O país 
durminte de Xabier P. 
Docampo (11 anos en 
diante), con ilustracións de 
Xosé Cobas e Ana 
Buhigas.+ 

e identidade en Galicia), 
Antón Garazo (sobre política 
e políticos na comarca do 
Deza), de Catherine Samary -
(Autoxestión). Na sección 
Acoutacións textos de 
Francisco Carballo, FeUx 
Balanzó, Marcos Valcárcel, ·. 

Xosé Fil9ueira Valverde 

Xosé Estévez. 

Textos desde 
Euzkadi 
O profesor galega Xosé 
Estévez, tira do pr~ un 
voluminoso libro que recolle 
agrupados tematicamente os 
seus traballos en prensa e 
inteivencións en 
conferencias baixo o título 
de Impeniténcias ,.. , 
galeuzcanas. O primeiro 
bloca precisamente que abre 
o libro é referido a Temas 
Galeuzcanos, as relacións 
dauqela alianza nacionalista 
da pJimeira metade do 

Pensamento 
crítico 
Novena entrega 
correspondente ao primeiro 
trimestre do ano, da revista 
A Trabe de Ouro. Traballos 
de Antón Dobao (A Viaxe da 
esquerda nacionalista), 
Antón Santamarina e Fdez. 
Rei (Dinamismo económico 

................................ & 

......... . - ... ~ ......... .. ..-. 
~.;..;;;,;;:;;;;;-;;;;. 

- - - - · 

Lítica medieval 
Un libro de Galaxia recolle 
ós traballos esparexidos 
realizados por Xosé 
Filgueira Valverde entre 
1925 e 1987 referidos ao 
estudo das primeiras 
manifestacións escritas da 
nasa literatura. A poesía dÓs 
santuários, a paisaxe no 
Cancioneiro da Vaticana, os 
temas do xantar, do viño e da 
festa na lírica trovadoresca ... 
son algunhas das matérias 
que trata o libro.• 

Jséculo que ten estudado 
abondosamente Estévez .. Os 
demáis agrupamentos son 
reseñas históricas, sobre 
emigcación, etnográficos, 
etc ... Está en Ediciós do 
Castro.+ 

AS AVES DE RAPINA 
EN GALIZA 
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térios máxicos que aparecen no so
ño, nas ensoñacións diárias, mistu
rados coa realidade de cada dia. 
Eses mistéiros agachados en cal
quer mansión ou lugar de Compos
tela e que só esperaban a voz do 
poeta-escritor para ser revelados. 
Só cabe esperar que o labor 
narrativo de García-Bodaño conti
nue - sen esquecer o de poeta, por 
suposto.+ 

XGG 

1) Galaxia-Narrativa nº 102. Editorial 
Galaxia. Vigo, 1992. 120 páx. 1.130 
pta. Limiar de Dario Villanueva. 

Follas 
murchas e 
serodias 

Presenza biográfica 
e senso da natureza 

Follas Murchas expresa un celme 
lírico de fonda tradición galega e 
un sabor lugareño de "zoar de ven
to mareiro", ao dicir de Salvador 
Alcalde Xil, O Rinreiro(I>. 

O poemário combina duas cons
tantes: a biográfica e a telúrica. Po
demos con sós os poemas artellar 
os pasos vitais de AX e decatarnos 
das suas vivéncias. 

Xa na sua infáncia, en Vilaxón e 
Marín, perde a confianza relixiosa 
co trato con monxas e frades dos 
coléxios: 

"Antre cregos e monxas me criaron 
para ensinanne a orar o Ave María; 
eu terra fértil, na que sementaron 
ideas vans, cheas de hipocresía". (p.56) 

Tal experiéncia deixou no poeta 
unha pegada que segue a doerlle. 
Cando se enfrop.te con empresários, 
vai advertir a sua relixiosidade : 

''Facho dos inquisidores 
que erguen un monumento 
de prometidos favores 
finxindo arrepentimento." (p. 27) 

Pero AX non se alonxa do senti
mento relixioso auténtico, evoca a 
Xesucristo e apresenta fondas se
mellanzas con Curros Enríquez na 
batalla á hipocresía e á falsa reli
xiosidade. 

Vemos a AX sucesivamente per
corrends;rhgares de emigración · 
tanto pensisulares como europeos. 
Pero neses lugares firma poemas, · 
el segue cos pes na terra de Gali
za, non se deixa colonizar nen 
desvertebrar. Incluso elabora póe
mas "remedano ó poeta alemán 

. Fichte": 

(continua na páxina seguinte) 

G&Ia 
editora 

Guía de campo e guía didáctica 
Pablo Rodriguez (Oitabén) 

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

Apartado 1168 - 32001 OURENSE 
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-1~11 ~Leit~uras~ll,I,,____ -
(ven da páxina anterior) 

"Tes que crer no futuro da túa Terra, 
e non preguntes o que tes que facer. 
Non deixes que che rouben esa idea, 
que sen diñidade un pobo non ha 
crecer" (p. 30). 

A outra vertente lírica de Ax é a 
natureza: toda a Ria de Arousa 
aparece e agáchase, vai e ven. O 
poeta vive co vento mareiro, cos 
pescadores, cos campos, coas es
tacións. 

Desta maneira inscrébese na me
llor tradición dos poetas de todos 
os tempos: a natureza está dentro 
de nós, entra nos nosos pulsos e 
forma parte de cada célula. 

En 1988 escrebia en Gstaad, Suiza: 

"Arbres da miña terriña, 
follas no outono douradas 
que me caían no rostro, 
cando a túa sombra paseaba". (p.33) 

Pero non esa lonxania o que ins
pira normalmente a AX; son as re
alidades apalpadas: 

"A un mar de ondas xigantes, desafía 
un pequeno veleiro que eu dirixo, 
antre xarapelas de malenconía, 
a proa enfilo, acote a un punto fixo. 
Centauro do mar, eu máis a barca 
buscamos algo nunca descuberto, 
mirar fite á fite á xusta Parca; 
cando veña ha de collemos despertos" 
(p-109). 

As duas devanditas vertentes: bio
grafia e natureza, compre sumar a 
sua batalla pola xustiza, unha xus
tiza comun, a que lle afecta a Gali
z¡¡ e unha xustiza concretizada na 
desfeita laboral que empuxa a 
emigración e que supedita un ho
me a outro home. Esta realidade 
crua e crecente leva a AX á rebel
día e a solidaridade cos "parados"; 
AX " ten tres fillos e afirma ter 
máis de dous millóns de amigos: 
os parados"( contraportada). 

No canto a esa rebeldía e a eses 
irmáns asoballados é onde apa
rece con máis forza a lírica im-

petuosa de AX. 

Este poeta de corenta e catro anos 
publica o seu primeiro poemário e 
oferece unha segunda parte para 
logo. Pensa, segundo o título <les
te, que é tarde, que están murchas 
xa moitas ilusións. Pensa igual
mente que paga a pena espirse an
te a sociedade galega nun tempo 
de inquedanzas. 

.Alcalde Xil é un significado 
exemplar da loita pota vida. A sua 
poesia da a testemuña dunha vida 
difícil e dun co-
rax e necesário. 
Emigración , pa
ro, enfermidade, 
colaboración ar
dente ao labor 
político da libe
ración da Terra e 
das suas clases 
oprimidas, toda 
unha cadea de 

Asua 
poesía da a 
testemuña 
dunha vida 
difícil e dun 
coraxe 

dores; mais el necesario. 
segue na batalla 
pola existencia. 
Non lle falta u o 
afecto amoroso 
da parella e dos fillos, así como a 
admiración dos amigos. 

De todo isto falan os seus versos 
encendidos. E de moito mais. Para 
atopar de cheo a Ax, compre obe
decer o seu mandado: 

"Búscame, se atoparme queres, 
soterrado nas raíces das arbres 
naufragando en debecente marea 
agarrado a unha táboa de ideas." (p.15) 

Libros de poesía· como este deben 
entrar na maré literária da actua
lidade; non son obras de gabine
te; non fuxen de dialectismos; 
non se normativizan; reflexan a 
vida e as leituras dos poetas 
maiores de Galiza, especialmente 
de Rosalia. Son "o diferente" no 
mercado literário. + 

FRANCISCO CARBALLO 

Alcalde XIl, Salvador, Follas Murchas 
e Serodias, Imprenta Aroprint,S.A., Vi
lagarcia de Arousa, 1992, pp.169. 

Música 
convencional 

Manolo González: 
Al compás 
del sentimiento 
Este disco apreséntasenos bai
xo a responsabilidade de Mont
se e Luís Queimada na produ
ción e arranxos; músicos exper
tos neste terreo da "pachanga" 
(dito sexa no senso que cada 
quen queira entender). Se a isto 
engadimos que un dos temas 
incluídos na gravación está 
dedicado a "Manolito el Pesca
dor", podemos intuir facilmen
te de que vai este acordeonista 
chamado Manolo González, 
polo demais brillante intérprete 

Mulleres 
no límite 

Tatuaxe de Pifano 
Trupe de Teatro 

Con texto de Manolo Lourenzo e 
direczón de Xan Cejudo a Compa-
ñia Pifano Trupe de Teatro ven de 
pór na cena do Teatro Principal de 
Compostela o espectáculo Tatua.xe. 
A doble estreia de c9mpañia e es-
pectáculo foi ben acollida polo pú-
blico compostelá que aclamou 
-un chisco benevolentemente- a 
actrices e técnicos. Salientar conto-
do a ousadia de estabelecer unha 
nova compañia de teatro, que de 
primeiras parte sen nengun tipo de 
apoio institucional. 

Novidades 
COLECCIÓN UNIVERSITARIA PREMIO MERLÍN/ 91 

Comentarios de textos 
comtemporáneos 
Claudio Rodríguez Fer 

Os precursores 
da normalización 

Dúas bágoas 
por Máquina 
Fina Casalderrey 

Defensa e reivindicación da lingua galega 
no Rexurdimento (1840-1891) 

Carme Hermida 

XERAIS 
~~ 
~~ 

O QUE GALICIA TEN QUE LER 

do seu instrumento. 

É un de tantos casos que se dan de 
músicos tecnicamente impecábeis, 

N.a desastrada 
trastenda dun 
Cabaret desen-
rola-se a funzón 
definitiva de Nos duas putas que 
decidiran matar anticlimax, 
ao chulo comun perdese esa 
- loxicamente 
ausente- como tensión que 
única saída para leve ao 
paliar a <lesas- público ao trosa xestión do 
macho, mistu- rubor ante a 
rado en asuntos própia 
de drogas. 

estupidez Apresen tan-se-
nos as relazóns de se estar a 
entre as duas rir de mulleres nunha 
situazón crítica, tamaño 
limite, con se- crime. 
cuelas de claus-
trofóbia, carac-
terizadas pola 
histéria e pola 

FINALISTA MERLÍN / 91 

O avión de Cangas 
Darío Xohán Cabana 

pero que poñen o seu "bon facer" 
ao servizo de propostas artísticas 
topicamente CQnvencionais. 

Pezas que resultan do máis 
familiar (verbigrácia: o célebre 
"Adiós muchachos", desta vez 
titulado "El choclo") son 
recriadas neste disco, con 
acompañamento sonoro de 
"laboratório", a xei to de 
orquestra "enlatada'', que per
manece nun efectivo segundo 
plano. 

Manolo González é un músico 
vencellado a distintos centros 
educativos da ONCE, dada a 
sua condición de invidente, en 
cuxas aulas comezou unha 
carreira, que se albisca promete
dora, neste comezo próprio de 
músico de festas populares. • 

X.M.E. 

fame que ten a sua mellre repre
sentazón na paralise que as atena
za alternativamente e que arranca 
os momentos mais humorísticos 
do espectáculo. algo terán de co
mer, claro! e ante a imposibilida
de de sair á rua deciden fazer. .. 
churrasco!. 

Susana Dans da corpo a Leo, en 
canto Patricia de Lorenzo fai-no 
con Cleo, "duas follas dunha vi
sagra" como recoñece o progra
ma de man. As personaxens van 
asumindo diferentes roles ao lon
go do espectáculo, esiabelecendo 
domináncias alternativas nun 
continuum iniciático que nos vai 
reveleando as claves do que há 
ser o espectáculo. Resolvendo-se 
cun enfrontamente direto co que 
teña que ser, nun exercício de au
toafirmazón perante o xuizo ex
terno e a própria moral. Há un 
bon traballo actoral que tira parti
do das situazón cómica apro
veitando os sentido figurado do 
texto, os duplos sentidos e xa ma
terialmetne, dos elemento da e -
cena , con coreografías, apunte 
para números musicais, e un tira 
e afrouxa que lembra o vello/belo 
ofício de paiaso que empre tiye
ron o cómicos - tan deno tado 
agora. 

A escenografia se perde en cutre
rio e tira boa parte do ambente 
pechado que se precisaría para 
adentrar-nos no mundo - esta 
vez si cutre- das trastenda dos 
bares de puteiro, por ningures 
aparecen as caixas de whisky ba
rato para reencher o Chivas Re
gal 21 anos, as gaseosas ou os ro
llos de papel hixiénico de duas
cen tas mil unidades. Non está 
acoutada,, e parez mais a parte de 
atrás dun aeroporto no día da fol
ga xeral, que o cativo cuchitril 
desfarrapado onde as artistas te
ñen que se cambiar por falla de 
camerinos. Así, tambén nos parez 
escesivo o espello de grande ve
dette que se gastan. 

Con todo algo non encaixa, e se 
nos clímax humorísticos o espec
táculo funciona, nos anticlimax, 
perdese esa tensión que leve ao 
público ao rubor ante a própria. es
tupidez de se estar a rir de tamaño 
crime, consideramos este ponto 
imprescindível para concluir un 
espectáculo redondo. + 

FRANCISCO SOUTO 
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De nada che servirá fumar no traballo. Xa vai senda hora de que o 
penses en serio. Por se fosen pou~os os efectos prexudicais propios do 
tabaco, nos lugares de traba He 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 tabaco: máis seguros e sans. 

A B A e 

UNTA 
DEGAUCIA ~ o 

CONSELLERÍA 
DE SANIDADE 

o 
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CULTURAL 

Anselmo López Carreira 
'Coa derrota irlllandiña frustrouse a revolución burguesa na Galiza' 
• XAN CARBALLA 

Instálase na historiografia 
nacionalista, e procura na 
dialéctica da história a 
explicación da nasa 
situación actual. Adicado 
desde hai moitos anos á 
investigación do 
movimento innandiño, no 
que é unha autoridade, 
Anselmo López Carreira 
ten publicado unha 
monografia sobre a 
cuestión (A Revolución 
Irmandiña. Galiza 
Editora) e recentemente 
na colección de História 
de Galicia de Edicións A 
Nasa Terra un volume con 
novas textos, documentos 
e unha completa 
bibliografia sobre este 
movimento que non 
dubida en calificar de 
"inflexión histórica que 
explica a nosa situación 
de atraso e dependéncia". 

En que periodo nos situamos ao 
falar do Movimento Irmandiño e 
que conexións se estabelecen con 
outras situacións semellaQtes en 
Europa? 

O movemento na sua forma activa 
maniféstase entre os anos 1467 e 
1469, pero podemos retrotraelo ao 
1465, cando se dan as primeiras 
peticións dos concellos de que se 
formen Irmandades. É curto pero 
se o consideramos como a culmi
nación dunha série de contradi
cións sociais remontaríase moito 
máis atrás. Debemos incluilo nun
ha série de situacións semellantes 
que están a ocorrer en toda a Euro
pa entre os séculos XIV e XVI. 

Na altura do século XIV manifés
tase que a sociedade feudal, talco
mo está orgaizada, non ten futuro, · 
tocou teito, e comezan a producirse 
desarranxos na orde política, mili
tar e económica, con revoltas de 
moi diferente intensidade, pero xe
rais en toda Europa, nese periodo 
de case douscentos anos: a revolu
ción inglesa do 1381, as Jacqueries 
de Fráncia ou no final do move-

'As Irmandades 
eran un 
movimento 
legalista 
apoiado no rei 
Enrique IV. 
Esa alianza 
minimizo u 
a represión 
posterior 
á sua derrota'. 

mento a guerra dos campesiños da 
Alemánia que estuQOU Engels, os 
Comuneros, as Germanías de 
Valencia ... Desta crise houbo dife
rentes saidas: o Renacimento en
tendido non só como movimento 
artístico, camiñando a unha socie
dade capitalista, do que os exem
plos mellares poden ser a Itália do 
Norde ou os Paises Baixos, Ingla
terra que acelera o proceso no XVI 
coa Reforma anglicana,, .. pero 
noutros paises esa saida frústrase e 
non se produce o despegue. 

O sentido final das Irmandades 
era de cámbio social ou de res
posta a unha crise? 

É moi difícil de estabelecer e entra
ríamos nunha história de mentalida
des para a que carecemos de fontes. 
No século XV o nível de análise 
sociolóxica é mínima e moitos mo
vimentos políticos son inconscentes 
das suas consecuéncias máis extre
mas. Algo chama a atención pode
rosamente: o estricto carácter legal 
das Irmandades. Non son organiza
cións revolucionárias senón que te
ñen unha finalidade de reestabele
cer unha orde pública alterada. A 
sua estrutura é policial con autori
dades xudiciais e executivas. Neses 
anos a delincuéncia está dirixida 
polas clases altas (nobreza laica e 
señoríos eclesiásticos, en concreto 
episcopal) que teñen nos seus cas
telos bandas protexidas de saquea
dores. Prodúcese unha identifica
ción popular de malfeitores con no
bres e dos castelos con niños de de
lincuentes. Eis a orixe do carácter 
revolucionário das Irmandades mis
turado co seu estricto legalismo. 

As reclamacións das Irmandades 
fanse através do Rei. Enrique IV 
atópase na altura cunha sublevación 
dos nobres que lle son contrários e 
entón as Irmandades asumen a cau
sa lexitimista de defensa do Reí que 
é a sua maneira de atacar aos no
bres e á delincuéncia. Esa alianza 
coxuntural contribue a que non ha
xa unha forte represión posterior. 

Eses catro anos do MI, son moi 
violentos? 

Os Irmandiños estaban estrutura
dos en Irmandades locais e co-

marcais, e tiñan Xuntas Xerais 
que se reunían alternativamente 
en diferentes lugares da Galiza, 
Nunha reunión en Melide péden
lle os castelos aos nobres como 
medida para garantir a orde yúbli
ca e estes non se resisten. E unha 
nobreza desunida e enfrentada 
violentamente entre si, incapaz de 
artellar unha defensa comun e a 
maiores o Rei apoia ás Irmanda
des. Nas relacións señor-vasalo da 
época, é moi fácil que en canto os 
nobres non obedecen ao Rei os 
pactos cos seus súbditos quebren, 
e ante a falta de apoio os nobres 
exílanse a Portugal e Castela, en
tregan as fortalezas -con máis fa
cilidade nas cidades que no cam
po- por un sistema de pleito e ho
m enax e, e apenas se producen 
asaltos de castelos. 

A violéncia é cando no 1469 regre
san, despois dun acordo con Enri
que IV que tira o seu apoio a uns Ir
mandiños que foran máis alá do que 
se supuña en primeira instáncia. 

O regreso da no breza 

A volta dos nobres provoca un 
enfrentamento militar moi forte? 

É unha guerra que abarca desde a 
primavera do 1469 até fin de ano, 
con Pedro Madruga como caudillo 
principal -Vasco da Ponte é quen 
fornece o mellor testemuño desta 
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campaña. Os líderes irmandiños 
máis importantes nesa fase militar 
Diego de Lemos, Afonso de Lan
zós e Pedro Osório, que eran fidal
gos e son coñecidos porque apare
cen nas crónicas, ainda que os diri
xentes estaban nas cidades. 

A represión non é moi grande por
que babia que exercela contra os 
vasalos que traballabañ as terras e 
producian as rendas agrárias. É' o 
que recolle esa conversa entre 
Pardo de Cela e o Conde de Le
mos na que o primeiro dicíalle que 
debia encher os carballos de vasa
los e o outro retrucáballe que dos 
carballos non se vive. Tampouco 
se reprime aos sectores urbanos, 
porque era un patriciado de alto 
nível económico (mercadores, ar
tesáns , fidalgos, ... ). No caso de 
Santiago, por exemplo, parece que 
houbo acordos, e o arcebispo só 
regresa logo dunha negociación. 
Non hai que esquecer que o argu
mento principal irmandiño era a 
lexitimidade e contaban co apoio 
do Rei. 

Claves 
do atraso da Galiza 
Para a evolución política poste
rior de Galiza que supón o Movi
mento Irmandiño? 

Esa é a cuestión clave sobre a qué 
máis hai que investigar, pero debe
mos estabelecer hipóteses ainda a 
risco de equivocarnos. A história 
ten que ter aplicación e non só eru
dición, e recorremos á história para 
explicar a situación actual, as cla
ves que nos fomecen para enten
dérmonos actualmente. 

Rastreando cara atrás a xénese do 
atraso de Galiza en todas as ordes 
chegariamos ao Movimento Irman
diño como unha verdadeira infle
xión na nosa história. É o momento 
no que as clases urbanas, durante a 
Baixa Média, teñen unha expan
sión nas liñas da economía capita
lista que se abren paso, estánse ar
tellando novas formas de represen
tación política, e todo iso dase nas 
cidades e vilas (Concellos). A par
tir da enorme crise do século XIV 
agudízanse as contradicións sociais 
en Galiza e en toda Europa, e a pri-

·······················································~················································: . 
'Os tr~ballos · de Vicetto e Murguia 
teñen unha gran solidez histórica' 

• A importáncia do movimento ir
mandiño é tan grande ou foi en
grandecida polo seu cuase c~rác
ter mítico para o nacionalismo? 

Xustifícase plenamente e xa se viu 
desde o momento no que Vicetto o 

• sacou á luz, ainda que hai crónicas 
de galegos e non galegos que xa 
falan do asunto no XVI. As apor
tacións de Vicetto e Murguia, non 
tanto na liña interpretativa como 
na de fornecer textos e materiais, 
son insuperábeis e son as duns 
historiadores moi sólidos. 

Tense querido desacreditar os 
seus textós por falla de rigor, por 
inventar cando non babia dados. 

Ainda partindo dun prexuizo en 
canto comezas a meterte na sua 
obra ves que falan con moito coñe-

cimento de causa. Chama a aten
ción que para o nível de coñecimen
to de fontes que había naquela altu
ra o seu traballo é moi científico. 
Foron os primeiros en usar fontes 
sobre o movemento irmandiño co
mo a de Vasco da Ponte, que ven de 
reeditarse, e sobre a que se estivo 
traballando case un séculoaté que 
apareceu o pleito Tabera-Fonseca. 

Foron eles os primeiros que conu 
tribuiron a esa mitificación? 

Vicetto e Murguia apoiábanse· so
bretodo no mito do celtismo, máis 
relacionado co movemento román
tico e a expansión do nacionalismo 
no XIX e máis acorde cos mitos ra
ciais que surxen na Europa de pri
meiros do XX. O Movimento Ir
mandiño foi interpretado por Vicet
to como unha loita anti.feudal, so-

cial, unha loita de clases, e o pró
prio Murguia analísao como un 
movimento liberal. Son interpreta
cións que van nunha boa dirección. 

Non sei en que momento se reali
za a mitificación. Moitos historia
dores achácanlle a alguén o ter 
utilizado o Movimento Irmandiño 
(MI) para ter criado unha mitolo
xia nacionalista. Pero nunca vin 
que os historiadores nacionalistas 
se apontasen a esa corrente, máis 
ben observeino en historiadores 
alleos ou con perspectivas non ga
legas que queren velo como movi
mento nacionalista, ou revolta la
brega de redistribución de terras, 
con ópticas revolucionárias usadas 
anacronicamente. Do que se trata 
é de poñer o M.I. no lugar clave 
da nosa história que supón, e iso 
non é mitificar.+ 

. 
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meiros do XV topámonos con que 
a burguesia galega está facendo un 
enorme esforzo por recuperarse da 
crise e choca coas trabas do siste
ma feudal e co proceso de reseño
rialización. A burguesia xoga forte 
e as circunstáncias lanzan o movi
mento revolucionário irrnandiño, 
que triunfa momentaneamente. É o 
momento álxido no político da bur
guesía galega e o de meirande de
mocrácia urbana, que era unha loi
ta que levaban todas as cidades eu
ropeas desde anos atrás. 

Durante tres anos (1467-68-69), as 
cidades govérnanse a si próprias li
bres do señorío e a burguesía está 
no poder. A derrota irmandiña é a 
derrota <lesa burguesía ou proto
burguesia que vai quedar relegada 
politicamente. Era un momento 
clave, no que moitas burguesias 
europeas comezan un proceso de 
acumulación de capital que lles 
permite chegar en condicións de 
facer desde meados do xvm unha 
revolución industrial. 

Na altura do século XV Galiza ti
ña unha protoindústria textil im
portante, tiña abertas liñas de na
vegación e exportación importan
tes (peixe e viño), e no século 
XVI xa non topamos nada disto. 
O único suceso que explica esta 
frustración é o fenómeno irman
diño. 

Cal é o papel dos Reis Católicos 
posteriormente? 

Na guerra de sucesión na que se 
ven involucradas Isabel de Castela 
e a sua sobriña Xoana, filla de Enri
que IV, á que destronan privándoa 
da lexitimidade, hai sectores da no
breza galega que apoian a Xoana 
xunto con sectores pro-portugueses, 
nomeadamente Pedro Madruga. 

A guerra pérdese, Pedro Madruga é 
nomeado Conde de Camiña e de
saparece escuramente en Portugal. 
O señorío que sae victorioso é o 
eclesiástico-episcopal, porque os 
mosteiros van ser sometidos a un 
control férreo e logo dunha refor
ma van depender de Valladolid eli
minando a sua autonomía. Eses son 
fitos da nosa dependéncia. 

A colaboración 
da Igrexa 

O señorio episcopal está enfeuda
do con Castela? 

Parafraseando unha afirmación ac-

'Neses anos as 
burguesias 
europeas 
comezaron 
un proceso 
de acumulación 
que lles permitiu 
facer a 
Revolución 
Industrial tres 
séculas despois' . 
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tual seria unha nobreza intennediá
ria porque depende da Coroa por 
unha banda pero facilítalle a esta a 
sua penetración. Ese é un proceso 
que ven de moi atrás, mesmo re
montándos.e ao próprio descobri
mento do sepulcro de Santiago. Hai 
un enfrentamento secular na Galiza 
entre os señorios laico e eclesial, e 
este xogou sempre a baza de 
apoiarse na Coroa, e grácias a iso 
trunfa sempre. O pago de todo isto 
é a desnacionalización. Os bispos 
eran nomeados desde Roma e aqui 
viñeron franceses , casteláns,. .. non 
recollemos nengun caso dalgun bis
po desta época que tivese unha ve
leidade de defensa de Galiza. 

A nobreza galega, cando era in
fluinte na coroa galega-leonesa, 
xogaba esa baza para aproveitarse 
da Reconquista, porque esta non 
era posíbel en Galiza desque no 
1121 Portugal, o seu terreo natural 
de expansión, se independiza. Hai 
que pensar que as saidas da nobre
za apoiábanse moito nas campañas 
militares. 

Daquela os Reis Católicos desfi
xéronse dunha nobreza de segun
da orde e o Pardo de Cela con
verteuse nun simbolo da nosa de
capitación política. 

Hai que ser moi dialéctico niso. 
Esa nobreza quizais non tiña moi
to futuro , pero examinando a 
cuestión de Pardo de Cela debe
mos ser coidadosos. Xogamos con 
prexuizos cando lle atribuimos 
certas cualidades a diferentes sec
tores sociais: dise "como Pardo de 
Cela foi anti-irmandiño xoga un 
papel reaccionário". O papel que 
inevitabelmente xogou pola sua 
posición de clase contra os irman
diños non priva que, cando se pro
duce a intromisión dos Reis Cató
licos, que apresentan un modelo 
de monarquia autoritária centrali
zado desde Castela, este home se 
negue a entrar nese xogo, a recor
tar as suas posibilidades de movi
mento. En definitiva opoñíase -co
mo Pedro Madruga os os Condes 
de Lemos- á instauración dun no
vo modelo de Estado que estaba 
nacendo. + 

'A Igrexa 
da Galiza pagou 
coa 
desnacionalización 
o apoio 
que recebeu dos 
Reis Católicos'. 
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ANXO IGLESIAS 

................................................................................................................................................................................ . . 
· 'A nosa documentación ~edieval é riquísima 
e permítenos facer hipó teses f ortes' 
Como foi a orde irmandiña? 

Foi o primeiro caso en Europa no 
que se estabelece un tipo de poder 
que non podemos chamar feudal. 
Son dous anos (1468 e 1469) dos 
que non sabemos moitO' pero o 
que trascendeu no imaxinário po
pular, e o que coñecemos por cro
nistas de f6ra da Galiza, é que os 
Irmandiños foron moi estrictos na 
aplicación da lei. Trataban por 
unnha banda de rematar coa de
lincuéncia e por outra de restabe
lecer as comunicacións e as liñas 
mercantís. Non podía funcionar a 
economía, nunha época de escasa 

integración económica e mínimas 
vias terrestres, se en calquer ca
miño se producia un asalto. Al
gun cronista fala de que na época 
irmandiña calquer home podia 
baixar polos camiños carregado 
de cartos que non lle pasaba nada, 
o que non deixa de ser parte de 
lenda. 

Como govemaban? Sabemos que 
non houbo un atentado claro con
tra o poder económico -feudal. 
Moitos señoríos, como o monásti
co, non sinalados como inimigos 
das Innandades, foron protexidos. 
Sen embargo iso pode dar lugar a 

moítas interpretacións. Nengunha 
revolución burguesa producida no 
XVIII ou no XIX alterou de entra
da as relacións de produción no 
campo. E cando falamos do MI 
estamos falando dunha revolución 
burguesa ou proto-burguesa, non 
dunha revolución labrega. Era un 
movimento antifeudal que desca
bezou ao sector máis agresivo da 
nobreza galega, pero non habia al
ternativa nen forzas para alterar .as 
relacións de propriedade da terra. 
Mesmo asi un Documento de 
Cangas tamén recolle devolución 
de propriedades que foran usurpa
das polo clero. 

Até que ponto, ante a escasez de 
documentación, poden facerse 
hipóteses fortes? 

Non son especulacións e a pou
quedade de documentación é rela
tiva. As fontes da época medieval 
na Galiza son riquísimas e nal
guns arquivos galegos privilexia
das, porque son séries completas. 
Desde o momento no que Vicetto 
sacou á luz o tema utilizou as cró
nicas de Vasco da Ponte, que de
beu ser contemporáneo dos feítos 
e escrebe desde un ponto de. vista 
señorial moi favorábel a Pedro 
Madruga, que fomecen moitos da-

dos, especialmente militares. Ou
tra fonte de importáncia é o pleito 
Tabera-Fonseca, que se suscita se
senta anos despois dos feítos. O 
arcebispo Tabera plantéalle un 
pleito ao sainte, Fonseca, porque 
atopa as fortalezas derrubadas e 
pédelle que ou o indemnice ou 
deixe os meios para a reconstruc
ción. Fonseca aduc.e que non é 
culpábel, que a destrucción ven de 
antes, e durante o proceso depo
ñen centos de testigos. Ainda que 
non é un xuício ás Irmandades 
pon luz sobre aqueles aconteci
mentos en boca de protago
nistas.+ 

.........................................................................................................................................................................•......• 
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Convocatórias 

VI Concurso de Poesía 
A Asociación Cultural Galega Rosa
lia de Castro de Cornellá (Barcelona), 
convoca este certame de poesía de tema 
libre. O poema presentado terá un má
ximo de cen versos e un mínimo de 
trinta. Admitiranse conxuntos de poe
mas de temática comun, sempre que 
non excedan dos cen versos. O poema 
enviarase en sobre sen remite e sen in
dicación algunha sobre o autor ou auto
ra, ao enderezo da Asociación, en Cor
nellá 08940 (Barcelona), Rúa Federico 
Soler, 71. Noutro sobre pechado figura
rá exteriormente o primeiro verso do 
poema e dentro constará o nome e en
derezo do autor/a. Os poemas deberán 
ser enviados por triplicado antes do dia 
15 de Setembro. Os prémios fallaranse 
nas xornadas culturais a celebrar no 
mes de Outubro, e os poemas premia
dos serán editados pola Asociación. O 
primeiro prémio consistirá en 70.000 
pts., o segundo en 40.000 pts., e o ter
ceiro será de 30.000 pts. 

Aulas da N atureza 
O colectivo Papaventos Educación 
Medioambiental organiza para este ve
rán unha série de actividades en Gara
belos, na comarca de Chantada (Lugo), 
dirixidas a nenas e nenos de 6 a 14 
anos. As actividades a desenvolver son 
o estudo dos médio·que nos rodea e sos 
seus problemas, o achegamento á cultu
ra, tradicións populares e integración no 
entorno, excursións a paisaxes de inte
rés e monumentos da zona, xogos coo
perativos e obradoiros de expresión e 
desenrolo da criatividade. Todas estas 
actividades serán nun marco lúdico, en 
grupos reducidos atendidos por monito
res especializados. O neno/a debe levar 
saco de dormir, utensilios de aseo per
soal, toallas e roupa cómoda (bañador, 
chuvasqueiro, chandal, calzado, etc.). O 
número de prazas é limitado e será por 
orde de inscripción. Hai que cumpri
mentar un boletín de iscripción cos da
tos do neno/a e unha autorización da 
persoa responsábel. Para tumos dunha 
semana o prezo é de 8.000 pts., e para 
turnos de duas semanas de 15.000 pts. 
O prezo inclue a viaxe desde Chantada 
ao campamento, aloxamento, alimenta
ción, seguro de accidente e realización 
de todas as actividades. 

Para máis información dirixirse a 
Papaventos Educación Ambiental. Av
da. Portugal, 16. 27500 Chantada (Lu
go). Tlfs. (982) 44 03 68 e 44 02 75, 
perguntar por Anxo. 

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 Arcediano&, 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 asi como de to
da a temática transfronteiriza, os Con
cellos de Allariz, Celanova, Ribadavia, 
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, Valpac;: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 Via 
Gallaecia, Apdo. 621 328CJO 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, endere;i;o e teléfono do 
autor/a. O primeiro prémio esta dotado 
con 250.000 escudos ou o equivalente 
en pesetas. O segundo será de 150.000 
escudos e o terceiro de 100.000 escudos 
ou o equivalente en pesetas. As entida
des organizadoras deste certame procu
rarán 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 día 31 de Decem
bro, e as solicitudes formalízanse no 
enderezo antes citado. 

Prémio de Deseño 
Gráfico "San Froilán 92" 
O concello do Lugo convoca este certa
me para elexir o cartaz anunciador das 
festas patronais deste ano. O motivo, di
mensións e técnica da obra serán libres. 
Os traballos deberán incluir o lema: 
"San Froilán 92, 4-12 de Outubro, Pa
tronato de Cultura do Excmo. Concello 
de Lugo". O prémio será de 150.000 
pts. e trofeo. A entrega de orixinais, por 
correo ou persoalmente no Rexisto do 
Patronato de Cultura, Negociado de 
Cultura, oficinas municipais de Quiroga 
Ballesteros, 27001 Lugo. Poderá efec
tuarse até o día 12 de Xuño. • 
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Televisión 

Rita Hayworth 

A dama de Shangai 
O sábado 6 emitirase no espazo 
"Butaca Especial" da TVG (reserva
do a versións orixinais subtiduadas) 
esta película que Orson Welles diri
xi u entre 1946 e 1948 nos USA. 
Despois de rematar a sua rodaxe 
abandoaria o pais para non voltar. 
Ainda sendo un traballo de encargo 
non renegou da sua autoria, por 
máis que houbo decederásprésións
do. productorencantoámodificación 
dalgunhas secuéncias e incluso va
riar a montaxe final, pero demostrou 
unha vez máis que tiña talento sufi
ciente para deixar nela o seu toque 
de mestre cinematográfico. Nas an
toloxias do cinema negro, "A dama 
de Shangai" ocupa un lugar impor
tante non só polo espléndido traba
llo interpretativo de Rita Hayworth, 
totalmente destrozada por Welles en 
canto a mito cinematográfico, senón 
por secuéncias inesquencíbeis como 
a famosa dos espello e moitas ou
tras. De novo está presente a loita 
entre o Ben e o Mal neste triller 
Clásico de factura barroca. • 

Novas sensuais 

• MC/A CORUÑA 

No programa da Federación de Li
breiros de Galicia está prevista a 
apresentación de A Fouce, que 
-se o tempo non o irnpede- co
rrerá a cargo de Isaac Díaz Pardo. 
O acto terá lugar nos· locais do Li
ceu Ourensán, ás 19:30 horas do 
próximo dia 11 de Xuño, segundo 
nos confirmou Miguel Anxo· Fer
nán- Vello. Bieito Fernández, 
quen ten moito a ver na saída á luz 
da publicación arredista, e Carlos 
del Pulgar, na sua calidade de edi
tor, estarán tamén presentes no de
vanditó acto. 

E seguindo con Ourense, no Te
atro Principal, entrega do Otero 
Pedrayo a Antón Fraguas. Será o 
5 de Xuño, ás 20:00 horas. Fraguas 
naceu en Loureiro de Cotobade 
(Pontevedra) o 28 de Decembro de 
1905. E o seu labor foi dirixido 
maioritariamente á investigación 
do folclore galego. Nun tempo, co
mo el mesmo confesou, tiña un po
licía "a carón da min, ali en cantos 
actos interviña'', non para protexe
lo, "senón para ver se dicia algo 
Jora de ton". Colaborador no Se-

Anúncios de balde 
Campaña "Rompamo-Io bloqueo", en 
solidariedade co povo cubano, envio 
de medicamentos e libros técnicos. Axú
danos ! Asociación de Amigos do Povo 
Cubano. Apdo.Correos 350, Lugo. 

Vixiante xurado, controlador ou tra
ballos semellantes , ofrécese con ur
xéncia. Tlf. (986) 55 53 66, chamar de 
14 a 22h. 

Aula de Natureza é unha sección da 
Asociación Xuvenil "Arceibe", que 
gostaría de manter contactos con outros 
grupos galegas, que traballen no eido 
da educación ambiental, coa fin de in
tercambiar experiéncias levadas a cabo 
con rapaces e rapazas na natureza. 
A.X.T.L. Arceibe, Apdo. 404, Ferrol. 

O colectivo "Papaventos Educación 
Ambiental " esta formado por 
mestres/as, sicólogos/as ecoloxistas, e 
desenvolve distintos pogramas ambien
tais ao longo do ano, como son obradoi
ros de reciclaxe, teatro ecolóxico, expo
sicións, xornadas, etc. en centros educa
tivos, culturais, concellos, etc. O noso 
anceio, fomentar a toma de conciéncia 
ante os problemas eco-sociais que esta
mos a vivir para entre todos artellar so
lucións. Oferecémosvos o noso traballo 
e colaboración, ¡chamádenos!. Papa
ventos Educación Ambiental, Avda. 
Portugal, 16. 27500 Chantada (Lugo). 
Tlfs. (982) 44 03 68 e 44 02 75 (Anxo). 

Comparto piso en Vigo. Tlf. (986) 29 
85 76. Chamar pota 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 

CHELO 

minário de Estudos Galegos, An
tón Fraguas figura na actualidade 
como director do Mliseu do Povo 
Galego. PreocupaCión polo tempo 
e os astros na crenza popular; O 
culto dos mortos, Literatura oral 
en Galiza; Aporu;icións ao cancio
ne iro de Cotobade; Romarias e 
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que hai algo máis ca iso que nos fan 
ver. O Fanzine conta coa colaboración 
do Colectivo Skomabois. Pedide a: Co
lectivo Skornabois, R/ Ca tro. 27769 
Vilanova de Lourenzá. 

Oferécese xoven para vixiante 
xurado, ou trabaJlos 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. (98.8) 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. 

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 postais, libros, material infor
mativo sobre a Galiza, etc. Escribir en 
galego ou portugués a: Xaime Burgués 
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 vosa cha
madas para contratar actuacións. Tlf. 
982-14 02 16 .• 

santuários; Castelao en Cotobade; 
Murguia, o Patriarca; Sebastián 
González García Paz: Notas da 
sua vida e do seu tempo; A pesro
nalidade literária de Iglesia Alva
riño, etc. conforman parte da sua 
obra, sen dúbida, fiel reflexo dese 
galardón que, de estarrnos noutra 
época, noutra mentalidade teria xa 
exercido. 

Que pasa coa Escola de Teatro 
de Vigo? Se arranxan ou non os lo
cais? Villarino amais de entrar e 
saír das festas está polo labor? 
Santomé quererá algun dia dar a 
cara? Este concello funciona como 
o da Coruña? Estas e outras per
guntas agardan unhas respostas sé
rias, porque o mundo teatral está 
farto de promesas e figuróns. 

Xoán Anta áchase- na capital de 
Bergantiños, concretametne na Ca
sa da Xuventude, coa sua mostra de 
fotografía ao carbón. Convén ache
garse até ali para comprobar o la
bor deste esforzado deseñador, 
quen domina como poucos unha ar
te que, sen embargo, non é maiori
tária neste mundiño febril e dispa
ratado da parafemália codificada.• 

• 



Música 

Os Sons do Pórtico 
Concerto de música medieval in
terpretada cos instrumentos re
construídos do Pórtico da Glória, a 
cargo do Grupo Universitário de 
Cámara de Compostela e o grupo 
Kalenda Maya de Oslo. Odia 6 ac
tuarán na Basílica de Santa Maria 
de Pontevedra, ás 21 h; o dia 7 na 
Igrexa Ca trense de San Francisco 
de Ferrol, ás 2lh e odia 8 estarán 
no Auditório de Galícia de Com
postela tamén ás 2lh. 

Nightnoise 
Concerto o día 9 ás 22,30h no Cen-

E xpO SiCiÓ IlS 

TINO MARTÍNEZ 

tro Cultural Caixavigo, con Miche
al O'Domhaill (guitarras, teclados 
e silbatos), Bill Oskay (violín, vio
la e teclados), Triona Ni Dhomh
naill (teclados e voces) e Brien 
Dunning (frauta). Organizado por 
Xuventudes Musicais de Vigo. 

Coral Polifónica 
Casablanca 
Concerto odia 6 ás 20,30h no Cen
tro Cultural Caixavigo. 

Teresa Berganza 
Concerto no Auditório de Galícia o 
dia 6 con "Homenaxe a Rossini". + 

Picas so mar as armas nucleares. Pó- Huete 

axenda 
O trinque 

A Cimeira do Rio pode 
ser f estexada cun exce-
1 en te libro de J oan 
Martinez Alier (ver en
trevista neste mesmo 
número). O traballo foi 
escrito polo autor cata-
1 án en colaboración 
con Klaus Schlupmann 
e titúlase La ecologia 
y la economia. F oi re
cen temen te editado 
polo Fondo de Cultura 
Económica.+ 

Teatro 

Un soño 
de verán 
O Centro Dramático Galega porá 
en cena a obra de William Sha
kespeare Un soño de verán do dia 
5 ao 12 no Teatro Principal de 
Santiago.+ 

As obras que compoñen a dese visitar até o dia 9 no 
local do Ateneo Santa Cecí-

Pintura recente até o dia 21 

organizados por esta asocia
ción cultural. 

"Suite Vollard" do artista 
pódense visitar no Auditório lia de Marín. 

de Galfcia, en Compostela: 
Ramón 

Marieta Quesada Arbones Ande 
Pinturas na Nova Sala Caixa- Mostra de pintura na Sala 
vigo (Policarpo Sanz, 26-1). de Arte Caixavigo (Gal.erias 

V.Moreno-P.Sanz). 

Isabel Bugallal 
Pinturas no Pazo Municipal Parada Justel 
de A Coruña. Inauguración dunha exposi-

ción antolóxica da sua obra 

GreenEeace na Sala de Exposicións do 
Centro Cultural Caixavigo. Co tíduo Desarmar a Mar" 

esta mostea recolle en dife-
rentes · paneis, imaxes, pala- Arquitectura 
bras e xogos que contan as "O arquitecto e a sua viven-
accións emprendidas pola da" é o tíduo da mostea que 
organización ecoloxista pa- alberga a Casa da Conga de 
ra conseguir eliminar do Compostela. 

de Xuño na Galeria Trinca, 
rua Nova 30 de Compostela. 

Virgínia Calvo 
Mostra das suas obras na 
Sala de arte do BB V, na rua 
Colón, 17 de Vigo. 

Coñece 
a tua terra 
XVII edición desta mostea 
na Estación Marítima da 
Coruña. 

Asociación 
"Alfredo Brañas" 
Na Casa da Xuventude de 
Carballo móstranse os tra-
ballos saídos dos obradoiros 

Dolores 
Carballedo 
Pinturas na Sala Marga Pra
da de Ourense. 

O París 
de Boubat 
A capital francesa fotogra
fado polo fotógrafo francés 
na Casa das Artes de Vigo. 

Cirilo Muños 
Mostea de óleos no Instituto 
de Bacharelato de Carril.• 

Pax1nas coordenadas por 

MARGA R. HOLGUIN 

Actos 

I Encontro 
de Escritores Ourensáns 
Os dias 6 e 7 de Xuño celebrarase 
no Teatro Principal de Ourense es
te encontro, organizado polo Clu
be Cultural Alexandre Bóveda e 
a Agrupación Provincial de Li-. 
breiros de Ourense. O programa 
inclue mesas redondas e conf erén
cias a cargo de X.L.Méndez Fe
rrín, Carlos Casares, Marcial Suá
rez e Alfredo Conde. 

Clube Faro de Vigo 
O dia 5 Miguel Herrero Rodríguez 
de Miñón pronunciará unha confe
rénc i a tiduada "España ante la 
nueva Europa". Será ás 20h na Sa
la de Conferéncias do Centro Cul
tural Caixavigo. 

Ecoloxia e Médio 
Ambiente 
O Ateneo Santa Cecilia de Marín 
organiza para o dia 4 unha mesa 
redonda dentro do ciclo de actos 
adicados a esta temática, esta vez 
baixo o lema "Ecoloxia e educa-

Cine 

Ti noneseu. 

Cine Independente 
Norteamericano 
O Centro Galega de Artes da Imaxe 
está a oferecer unha selección de fil
mes como un primeiro achegamento 
a estes cineastas. Escolle para isto a 
oito autores repesentativos: vários 
pertencentes á "nova onda" de New 
York (Jim Jarmush, Sara Driver, 
Eric Mitchell), unha cineasta femi
nista (Sheila McLaughlin), un dos 
iniciais cultivadores do chamado 
"Cinema afroamericano" (Charles 
Bumett), Robert Kramer, e outros. 
Os dias 4 e 5 proxectarase o filme 
de Sara Driver ''TI non es eu", roda
do en 1981 e que narra o proceso de 
intercambio de personalidade entre 
duas irmás. Os dias 8 e 9 poderease 
ver "Amor fatal", dirixida en 1983 
por Andrew Hom, unha mordema 
ópera de amor e morte, obsesións e 
lembranzas, nun xigantesco decora
do éxpresionista. Os dias 10 e 11 pa
sarase. o filme de Sheila McLaughi
lin e Lynne Tillman "Recluida", fil
mado en 1983 e que aporta unha re
visión crítica da história da actriz 
Frances Farmer, que tras un fulgu
rante éxito en Holllywood, acabou 
nun hospital psiquiátrico por mor da 
sua independéncia e rebeldía contra 
o ambiente social e político da 
América dos anos 30. 

Frank Capra 
O dia 10, en sesións de 5,30, 8 e 
10,30h proxectarase no Teatro Mu
nicipal Rosalia de Castro de A Co
ruña o filme "Arsénico por compa-
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ción ambiental", na que participa
rán un membro de Landra, un 
membro de Erva e un representan
te da Aula Natureza de Castiñeiras. 
Será a partires das 20,30h na Sala 
do Ateneo. Ademáis coa idea de 
que os rapaces e rapazas participen 
e sen conciencien da importancia 
cada vez maior do cuidado do en
torno, o dia 6 celebrarase nas ime
diacións da Alameda de Marín ás 
l 7h o "Concurso Infantil de Debu
xo no Chan" co tema da Ecoloxia. 
Poderán participar todos os escola
res que o desexen. + 

' sión", un filme de humor negro 
disfrazado de conto amábel baixo 
a maxistral dirección de Kapra e 
cunha magnífica interpretación de · 
Cary Grant. 

Cine Clube Carballo 
O cineclube bergantiñán ten pre
vista para este mes de Xuño a pro
xección dos filmes "Xogando nos 
Campos do Señor", "Delicatessen" 
e "Europa". 

Orson Welles 
O Cine Clube Pontevedra proxecta
rá o dia 10 ás 22h no Teatro Princi
pal de Pontevedra o filme "Unha 
história inmortal", dirixido por We
lles en 1967, encadrado dentro do 
ciclo História do Cine. Trátase dun
ha verdadeira xoia cinematográfica 
realizada para a _televisión con 
grande austeridade de médios e que 
é de novo unha meditación sobre o 
fracaso do poder. Neste traballo 
permanecenaindavixentes ideasto
madasdo antigoexpres~onismo ale
mán e este punto de partida teatra
lizante e pictórico é rescatado polo 
xénio e o saber técnico de Welles, 
que imprime aos seus filmes un 
vertixinoso dinamismo cos movi
mentos de cámara e a montaxe. 

Cine Ecolóxico 
O Ateneo Santa Cecília de Marín 
organiza paralelamente dous ciclos, 
o primeiro dirixido ao publico in
fantil e o segundo aberto a todas as 
idades. O dia 16, dentro do ciclo in
fantil, proxectarase a película· "O 
Oso", de Jean-Jacques Annaud. O 
dia 4, dentro do ciclo aberto a todos 
os públicos, pasaranse diferentes 
materiais cedidos polo Instituto 
Alemán de Madrid, cos tíduos 
"Cando morre o bosque, morra a 
alma", "Súbita destrucción ... ", "En 
busca dun planeta verde", "A Terra, 
un planeta moribundo" e outros. O 
dia 11 tamén haberá sesión, na que 
se pasará o filme "Parrebique", do 
director Georges Rouquier, cedido 
pola Cinemateca Francesa.+ 
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.ANOSA TE 
Só nun ano máis de 500 nenos 
foron asesiñados no Brasil 
O país máis rico de Sudamérica ten sete millóns de nenas abandonados · 

• FRANCISCO CARBALLO 

A treboada selvaxe do 
capitalismo arrasa 

América. O tributo máis 
sanguinário é os dos nenas 
abandonados e asasinados a eito 
en certas megalópolis. Abundan 
as reportaxes na prensa 
latinoamericana. A narración de 
Jorge Amado e os seus Capitans 
da Areia quedou curta ante a 
realidade dos 500 nenas mortos o 
pasado ano en Sao Paulo e Ria. 

Ricardo Soca relata o asasinato de sete 
nenas en Rio a mans de catro extermina
dores con pistolas do 45. Os sete nenas 
conscentes de ir á marte, abrazáronse; 
un deles apartaba no peito a bolsa coa 
cola de zapateiro que inalaba. Un tiro de 
grácia· a cada un marcou o final da faena; 
foi o seu primeiro e único documento de 
identidad e. 

lolanda Nascimento aterece unha re
portaxe calafriante en "Semanário" de 
Sáo Paulo, das martes de nenas en Sáo 
Paulo e no Ria. O argumento que se atre
ven a utilizar os escadróns da morte e 
que aprenderon da boca de persoeiros de 
dereitas como Erasmo Dias é este: me
nor que mata, ten que morrer . Porque, 
·efectivamente, dos milleiros de nenas 
abandonados nas cidades de América, 

: tanto en USA, como en Colómbia, Arxen
tina ou Brasil, alguns son capaces de or: 
ganizarse para sobrevivir do roubo e para 
criar bandas criminosas. Segundo infor
mes de H. Bicudo, as Forzas Armadas 
tamén apostan polo extermínio das crian
zas revoltosas. 

Durante 1991, 400 nenas foron asasina
dos nas ruas de Rio e uns 61 en Sáo Pau
lo. A autoria deste exterminio, segundo a 
CEAP de Ria, corresponde no 38.5 % a 
"grupos de extermínio"; 31 % a traficantes 
de droga; 6.6 % á policia e 1 % a pistolei
ros pola sua canta. 

A realidade social de tantos nenas como 
xacen abandonados nas grandes megaló
polis americanas, ten íntima relación co ti
po de economía selvaxe que trata de im
porse nese continente." O asasinato de 
nenas é unha cuestión ideolóxica: aos 
que dirixen este país, que son o un por 
cento da povoación brasileira, non lles in
teresa investir para os 40 millóns de mise
rábeis, nen para os sete millóns de nenas 
abandonados", escrebe Volmer Nasci
mento, "iso significaria pagar salários 
máis elevados e distribuir un pouco mellar 
a renda nacional". 

Os nenas proceden ben do campo, de on
de foron expulsados os seus pais, ben 
das favelas sen as mínimas condicións de 
habitabilidade. O 70 % son de orixe ne
gra, nas ciudades de Brasil. Ainda que 
predominan os varóns, hai unha alta taxa 
de mulleres que sofren outra opresión en
gadida, a da violación. 

Maria ten 16 anos, é unha rapariga fuxiti
va do FEBEN (Fundación Estatal para o 
Benestar do Menor). Fara levada alá po
los roubos na rua. Escapara da casa por
que, canta, "meus pais bebian demais e 
dábanme unha tunda por dia. Revolteime 
e pensei que tal vez fuxindo de Mauá -

Un capítulo tan cruel de 
crimes contras os nenas 
non ten parecido noutros 
tempos históricos. 

perta de Sáo Paulo- para a capital, pude
se arranxar un traballo de empregada do
méstica.~. unha casa para morar. Mais 
non dei. E a vida." 

Resistiu anos na rua, quedou preñada 
dun "moleque" tamén da rua a quen nun
ca máis viu . Agora forma parte dunha 
banda criminosa, dispara pronto e ata a 
coñecen como "dedo-mole". 

A solución do FEBEN non é válida. Para 
Xulio Lancellotti, coordenador da pasto
ral católica dos meniños abandonados, 
"nada se adianta con encerrar os meno
r~s; un dia eles saen e saen peor do que 
entraron." 

Todo resulta cruel para estas crianzas, in
cluso o sepulcro. R. Soca explica que lle 
comunicou un comisário (en Ria) que a 
lei non permite inhumar un corpo sen 
identificación, polo que, cando os "escua
dróns" intensifican a sua actividade, os re
frixeradores do Instituto de Medicina Fo
rense quedan abarrotados de cadavres in
fantís. "Neses casos, eu mesmo lle dou un 
nome calquera para que poidan enterra
los". Tales cadraves van a cemitérios clan
destinos ou a fosas comuns. 

Concretamente nos países de Mercasur, 
hai unha protesta universal contra esta 
masacre de meniños. O Uruguai non á 
coñece e apresenta porcentaxes de cui
dado dos nenas equiparábel a calquera 
zona europea. lso expresa unha sensibli
dade en loita coa realidade social peno
sa. No Brasil, as causas ten que acabar; 
as instáncias político-relixiosas desespe
ran, pero están no límite do aguante de 
tanta violéncia por parte de máfias pode
rosas. Un capítulo tan cruel de crimes 
contras os nenos non ten parecido neu
tros tempos históricos: a violéncia do ca
pital é sobrecolledora. + 

Rúa Príncipe, 22, planta baixa 
Apartado de Correos 1371 (36200 Vigo). 

Tfnos.: Administración, Subs.cricións 
e Publicidade (986) 43 38 30*. 

Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. 
Fax (986) 22 31 01 . 

TRES EN RAIA 

A política 

• MANUEL RIVAS 

A gora, a xente cando fala de po
lítica pide disculpas. Parece de 

tan mal gasto talar de política como 
meter o dedo furabolos no naris cando 
ceas cuns amigos, facer unha boliña 
coa cera dunha orella diante dun con
ferenciante ou botar un sonoro peído 
nun ascensor que vai á séptima planta 
do Corte Inglés. 

Entre as persoas que menos gastan 
falar de política figuran, curiosamente, 
os políticos. Eu creo que a maioria dos 
políticos séntense moi incómodos can
do se tala de política. As veces tropezo 
con algún político no aeroporto e can
do lle talas de política pon cara de ser 
un piloto de Iberia. En Galicia somos 
especialmente expertos nesta materia, 
seguramente debido ao extraordinario 
feito histórico de ter tido un presidente 
da Xunta que o primeiro que dicía é 
que el non era un político e que en re
alidade el pasaba por alí. Polo visto 
ser Presidente da Xunta era algo así 
como presidir o coro "Toxos e Flores" 
ou a Sociedade Colombófila. Proba de 
que Albor tiña razón e de que, efecti
vamente, non era un político é que co
bra agora como un eurodeputado e é 
un dos membros máis activos das Xu
ventudes do Partido Popular. 

Galiza está chea de políticos que non 
son políticos, de alcaldes que o son 
por facernos un favor, de conselleiros 
que pasaban por ali e de presidentes 
que en realidade queren ser conser
xes. Cando aparece algún político que 
tala de política provoca a antipatía de 
todos os outros políticos, nerviosos pa
la insolencia, a falla de compañeirismo 
e a descortesía de talar de política 
entre políticos. 

Por iso, eu, que non vivo da política, 
sinto a veces a necesidade de exercer 
o meu dereito cidadán co mal gusto de 
falarlle de política aos políticos.• 

VOLVER AO REGO 

G alegas de nacionalismo en tec
nicolor, europeos de guia Mi

. che/in, levan anos predicando 
contra os complexos, contra o minifun
dismo, contra Franz Fanon e contra a 
pucha capada. Galiza, din, debe mirar
se no espello de Europa. Podemos ser 
belgas, holandeses ou daneses. Abon
da con eliminar labregos e copiar a 
Philips. 

Non sabían eles que nun quilómetro ca
drado de Holanda hai máis vacas que 
nunha dúcia de concellos da província 
de Lugo. Agora Dinamarca vota en refe
rendo en contra de Maastrich e ltália 
desví nculase do acordo de reforma da 
Política Agrária Comun. O seu argumen
to é a "defensa dos direitos nacionais". 

Quedaremos os galegas como máis 
europeus que nengun, cornetas da le
xión extranxeira, defensores acérrimos 
do Clube Privado CEE para compensar 
que este nos trata como inferi , / /:'o 
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