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O Informe 
Coren sinala 
que a Xunta 
realiza accións 
pontoais, pero 
carece dun 
plan global 
A situación económica da Galiza 
empiora respeito a España e á 
CE, lago que o crecemento do 
PIB (Produto Interior Bruto) é 
médio punto inferior ao resto do 
Estado (o 2, 1 % fronte ao 2,5%) . 
Esta circunstáncia dase cando o 
PIB por habitante é na Galiza o 
59% da média da CE (España o 
77%). Os desequilíbrios rexio
nais acentúanse e o. sector agrá
ri o, elemento fundamental na 
econom.ia galega, precisa unha 
profunda reestruturación. Estes 
dados despréndense do informe 
que sobre A Economia Agrária 
galega en 1991, patrocina anual
mente Coren. Gonzalo Fernán
dez, o autor, e responsábeis da 
empresa agroalimentária apre
sentaron o traballo o pasado fin 
de semana no Porto .{pax. 9) 

Governo-ETA, 
o momento 
clave dunha 

. . . ~ 
negoc1ac1on 
Desde hai uns meses o Governo 
español viña preparando o terreo 
para unha negociación, nun xiro 
político que o PP, único partido 
político que rechaza hoxe as 
conversas, califica de "paradóxi
co",, pero que non é máis que un
ha estratéxia na que o momento 
é tan importante como forma e 
texto. As mensaxes informativas 
oficiais forman parte da própria 
estratéxia. Esta foi primeiramen
te policial, tentando situar á ETA 
nunha posición de debilidade 
que imposibilitase a apresenta
ción das conversas como unha 
claudicación do Estado frente ao 
terrorismo. (pax. 1 O) 

Máis de médio millón de galegas axústanse ao 
critério de "pobre" estabelecido pola CE 

Pobreza 92 
Na Galiza xa non 
hai pobres de 
fame, pero máis 
de 500.000 
persoas son 
definidas pela CE 
como "pobres" ao 
poseerunha 
renta inferior á 
metade da média 
estatal. Cáritas de 
Pontevedra 
informaba a 
pasada semana 
da prestación de 
axuda a várias 
famílias de clase 
média alta 
empobrecidas e 
sen médios para 
v_alerse. A . 
pobreza afecta 
non só a sectores 
tradicionalmente 
marxinais senón 
tamén a persoas 
que descenden 
na escala social. 
O paro é a causa 
esencial da 
pobreza. Os 
proxectos de 
reintegración 
social da Xunta 
fracasan 

~ precisamente no 
~ apartado de 
o reinserción ao 
X 

......__ _ ___._. ~ mercado laboral. 

Os Alan Sekula: 
independentistas 1Moitas indústrias de 
cataláns ver~-!' ... · Califórnia estanse trasladando 
as olimpiada~ , .. __ 0 México' 
desde o cárcefe ~ 
A operación desencadeada pala 
Garda Civil en diferentes pontos 
do País Valenciá e do Principat de 
Cataluña, para desarticular pre
suntos comandos de Terra Lliure, 
levou á detención. de· 36 persoas, 
19 foron postas en liberdade. Os 
detidos coincidiron en denunciar 
maos tratos e torturas durante a 
sua estáncia en dependéncias po
liciais. A Garda Civil entrou sen 
mandado xudicial a rexistar a se
d e do semanário El Temps en 
Barcelona, na procura do xornalis
ta Oriol Malló.+ (pax. 5) 

Debe ser o único fotógrafo no 
mundo especializado en zonas 
industriais en declive. O seu 
documentalismo narra os ba
rracóns sen mercadorias, as 
fábricas baleiras, postizos retó
ricos da beiramar que agora 
reclama a especulación urba
na. Recén chegado da revolta 
de Los Angeles onde vive, Se
kula visitou Vigo invitado a par-
1icipar no capítulo habitual da 
Fotobienal no que fotógrafos 
de vários países expoñ~n a 
sua visión da cidade. • 

(pax. 12 e 13) 
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ANXO IGLESIAS 

A Xunta denega·a metade das·peticións de rentas de reinserción 

O paro é a causa _principal da 
extensión da pobreza 

MANUEL VEIGA 

"É incomprensíbel que a estas alturas non existan en Vigo uns comedores públicos subvencionados", di Maria Amparo 
Rodríguez. Cando estes comedores existen a calidade non sempre está garantida. "Unha vez levei ás miñas duas tillas a un 
comedor a tomar un bocadillo e ao dia seguinte as duas colleran unha diarrea". Xan Domínguez ere que agora xa non hai 

pobres "iso era antes". El é un dos asistentes aos cursos programados pala Consellarja de Trabal!~ e Asuntos Sociais para a 
recepción da Risga (Renta de Integración Social). Xan está no paro. "Non porque non teña buscado, de vez en cando aparece 

algun, pero cando presento o documento de identidade e me ven a idade xa me rexeitan". 

Aurélio ten 57 anos e viaxou 
moito. "Estiven en Rúsia, Corea 
e en China, en México e Vene
zuela. Traballei seis anos en 
Long Beach (Califórnia), o mao é 
que traballei camuflado e non 
cotizaron por min". 

A Xunta 
non encontra pobres 

Alguns dos aspirantes á Risga 
teñen extrema conciéncia da 
sua situación. "Hai na sombra 
un terrorismo polo que ninguen 
toma partido, comenta un varan 
que prefire non dicer o. seu no
me. Parece que non existe, pero 
as persoas ás que nos afecta vi
vímolo cada dia. Falo das perso-

as necesitadas de axudas so
ciais, subsídios ou pensións. 
Sempre te encentras con que a 

A primeira norma 
: de toda institución 
1 

l é a de que a todo 
l cidadán lle falta un 

. 1 

: papel. 

primeira norma de toda institu- . Begoña Gil, socióloga da Unida-
ción é a de que a todo cidadán de Administrativa do Risga, re-
lleJalta un pape!'. coñece que "os requisitos son 

moi rigurosos, este ano haberá 
máis peticións denegadas que 
concedidas". 

A metade do orzamento da Xun
ta destinado este ano á Risga 
quedará sen cubrir. Este feito foi 
denunciado por Xácome San
tos, portavoz da Rede Galega 
de loita contra a pobreza (Re
ga/). Santos pediu que o so
brante se dedique a grupos que 
quedaron sen cartas como mi 
nusválidos, menores, drogode
pendentes, etc. 

~ Este ano a Xunta · destinou 800 
· fil millóns de pesetas á Renta de 

Q Integración Social e ás denomi
o nadas Axudas de Emerxéncia 
X 
~ (Pasa á páxina seguinte) 
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(Ven da páxina anterior) 
social. Para ser incluido en cal
quera dos dous apartados é ne
cesário ter entre 25 e 65 anos e 
poseer uns ingresos inferiores 
aos que concede o Risga que 
son de 30 mil pesetas mensuais 
por solicitante. As axudas de 
emerxéncia son anuais e cubren 
capítulos diversos como vestido 
ou alimentación cun máximo de 
60 mil pesetas por ano, mellora 
das condicións da vivenda cuxo 
tope é de 360 mil, etc. 

Por traballar a 
xornal no campo 
dábanme 600 
pesetas ao dia, 
sen comida, e 
dixen que non. 
Para iso é mellar 
pedir'. 

En toda Galiza acolleranse á 
Risga unhas 600 persoas. A rixi
dez burocrática impide que al
guns dos pobres que durmen na 
rua non poidan ser incluidos, por 
non levar empadroados na cida
de cinco anos. Non serve a ga
rantia de seren sobradamente 
coñecidos por institucións diver
sas e polos próprios veciños. 

Unha das características desta 
Renta é a de que deberá ir unida 
necesariamente a un proxecto 
de reinserción . Para iso impar
tanse diversos cursos formati
vos, pero nesta altura a Xunta 
ainda non asinou nengun dos 
concertos privados con empre
sas, o que facilitaria a reinser
ción laboral dos afectados. 

A petición da Risga é formulada 
principalmente por mulleres se
paradas con nenos e sen nen
gun tipo de pensión , xornaleiros 
do campo cuxa renta mensual 
non supera as 15 mil pesetas e 

(Pasa á páxlna segulnte) 
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Ramón Muñiz 
~Na Galiza 
hai cinco millóns de pobres' 

"Pobre na nosa sociedade non 
é o que morre de fame, senón o 
que está excluido de todas as 
ventaxas das que gozan os de
mais. Segundo a média euro
pea pode dicerse que toda Gali
za está empobrecida, incluidos 
os emigrantes", sinala Ramón 
Muñiz, sociólogo de recoñecida 
experiéncia, na actualidade 
vencellado á recen criada Rede 
Galega de loita contra a Pobre
za e a Exclusión Social. Da Re
gal forman parte máis de coa
renta asociacións de variado ti
po: movimentos veciñais, inte
gración xitana, Cruz Vermella, 
Cáritas , comités anti-sida ou 
Confederación de Minusválidos. 
É a primeira rede de todo o Es
tado constituida formalmente 
dentro da rede europea. 

Que entende vostede por po
bre? 

Utilizamos esta palabra para de
nunciar a desigualdade. Tendo 
en canta que vivimos na Europa 
Ocidental está claro que non ta
lamos de pobres de fame, pero 
si de todos aqueles que non po
den exercer dereitos sociais co
mo a vivencia, o traballo, a saude 
ou a educación. Un analfabeto, 
un xitano, aquel que non ten ca
sa, é para nós un pobre ·porque 
está excluido dos beneficios que 
xera esta sociedade. 

A Rede Galega de loita contra 
a pobreza (Regal) tala da 
existéncia ~e 500 mil pobres 
en Galiza. E un número qu~ 
asusta. 

Segundo os critérios da CE, po
bre é aquel que percibe unha 
renta inferior á metade da renta 
média per capita do Estado no 
que vive. No Estado español un 
17% da povoación está nesa si
tuación . Trasladando directa
mente esa proporción teriamos 
que en Gal iza hai . parto de 500 

mil pobres. Pero o noso país 
ten caracteres específicos. Case 
o 30% da povoación activa per
tence ao campo e o labrego ga
lega entra de cheo neste critério 
de pobre. Non pasa fame, pero 
está tora da cobertura normal de 
saude, educación, cultura etc. 
No agro, o caso máis manifesto 
é o da muller, moitos homes 
emigraron e ela é a que leva o 
peso do traballo, ademais aten
de a casa e os tillos, pero non é 
a que manda, senón que figura 
como "axuda familiar". ·Tamén 
hai que contar cos emigrantes 
que son máis de 2 millóns e vi
ven excluidos, marxinados, nos 
paises respeitivos e na própria 
Galiza que os ignora. En terceiro 
lugar están os mariñeiros. Nas 
zoas costeiras, por mor do es
naquizamento da pesca, moitos 
rapaces están caendo na droga
dición, primeiro ao servício das 
redes da máfia para descargar e 
logo como consumidores. Antes 
era patente nas rias baixas, pero 
agora tamén nas altas. Non hai 
máis que ir a Muxia, Noia ou Sa
da. E, finalmente, hai que falar 
dos marxinados habituais de cal
quer pais: minusválidos, vellos, 
etc. Pódese dicer que Galiza no 
seu conxunto é un colectivo em
pobrecido. Como se entende se
nón que estaña menos industria
lizada que o resto do Estado e 
teña máis paro? 

O pobre nace ou faise? 

Son as condicións socieconómi
cas as que tan os pobres. Se 
caes no paro,é fácil quedar mar
xinado. Nas sociedades desen
volvidas asúmese que o 80% da 
povoación viva máis ou menos 
ben é que o 20% restante que
de excluido. A estes últimos 
ninguén lles presta atención, 
nen sequer os sindicatos, que 
centran a sua atención nos 
empregados fixos. É significati
vo que en Galiza non e~istan 

'No· agro, o caso 
máis manifesto é o 
da muller. Tamén 
hai que contar cos 
emigrantes e a· 
mariñeiros'. 

asambleas de parados. Os 
grandes partidos só se dirixen a 
esa maioria do 80% que está in
tegrada e safü~feita ca sistema. 
Por iso os partidos que antes 
eran esquerda e dereita, agora 
lanzan mensaxes parellas, com
piten polos mesmos eleitores e 
acertan, porque o 20% marxina
do nen sequer vota. 

O .salário social pode ser un
ha forma de quitarlle incenti· 
vos a unha persoa? 

A xente non é vaga por natureza. 
Ademais o salário social sempre 
será moi inferior a un salário nor
mal. Hai casos en que alguén 
pode rexeitar un traballo, pero 
qompre ver o que se lle oferece. 
E lóxico que non queira deixarse 
explotar, en condicións de inse
gu ridade, infrahumanas, cunha 
soldada de 700 pesetas dia. En 
situación normal toda persoa 

quere mellorar e for
marse. Tamén é car
.to que algunhas po
den entrar nunha 
subcultura da marxi
nación. lso hérdase 
de pais a tillos. Em
pezan por non en
contrar saida e lego 
xa non saben facer 
outra cousa. Pero 
son casos indivi
du·ais, nunca a raiz 
do problema. 

Medidas 
contra 
a pobreza 

Que opina da ac
tual política contra 
a pobreza? . 

O salário social es
tase a impoñer en 

toda Europa. Oferéceselle a per
soas entre 25 e 65 anos e base
ase no conceito de que toda per
soa e útil socialmente porque é 
productiva. Nós defendemos que 
ese salário deberia corresponder 
á persoa por ser cidadán e co
mo tal útil á comunidade e non 
como traballador. Toda persoa 
cumple unha función social, por 
exemplo a ama de casa (cuxo 
traballo é imprescindibel), outros 
cuidan aos tillos, axudan a al
guén, colaboran en asociacións, 
atenden a natureza. Todo isa de
be ser valorado. Arguméntase 
que sairia moito máis caro, pero 
hai que ver o que se derrocha 
nesta sociedade ou o que se 
gasta en armas. 

Que valoración ten en con
creto da aplicación da Risga 
(Renta de Integración Social 
de Ga/iza)? 

Estableceuse sen que existira 
un estudo sério sobre a situa
ción real. Ao final esixí.ronse 
tantos requisitos que acedér a 
ela é· case máis difícil que apro
bar unha oposición. En canse- r 
cuéncia van sobrar gran parte 
dos 1050 millóns que hai como 
orzamento deste ano. Nós pedi
mos que eses cartos vaian para 
colectivos como os minusváli
dos e os menores, para os que 
se agotaron xa os fondos.• 

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

Os excluidos do supermercado 
A pobreza defínese en relación ás necesidades de cada 
época e de .cada lugar. Os galegas de hoxe consideran o 
pan con touciño unha comida de pobre, ainda que os 
seus avos pensaban o contrário. Ninguen ere que un par 
de zapatos e un vestido ou un traxe sexan roupa 
suficiente, pero hai coarenta anos si. 

A pobreza debe ser tamén definida en relación coas 
posibilidades que fornece o progreso. Nunca os médios 
técnicos foran tan capaces de mellorar a vida de millóns 
de persoas. A maioria dos obxetos fabricados, por 
exemplo un relóxio, eran moito máis custosos hai trinta 
anos. Esa mesma capacidade potencial para satisfacer 
necesidades básicas fai máis condeabel a situación dos 
desposeidos. 

A pobreza é por iso un termo relativo: relaciónase co seu 
antónimo, a riqueza. Ainda que as análises que 
actualmente empezan a sobrancear sobre aquela non se 
acompañan de máis datos sobre esta última. O próprio 
Instituto Nacional de Estadf stica ten bon cuidado de non 
publicitar a división da sociedade segundo a distribución 
da riqueza e a sua evolución nos últimos anos. Un 
informe de Cáritas de 1984 indicaba que o 10% das 
famílias do Estado español máis ricas controlaba o 40% 
da renta, mentres o 21,6% das máis pobres dispoñia só 
do 6,9% do total de ingresos . . 

A exclusión que sofre unha parte da sociedade ou 
determinadas zonas xeográficas (o Eixo Atlántico é unha 

área de pobreza frente ao Triángulo Mediterráneo) 
bátese ca derroche, co uso do supérfluo doutros 
sectores. Paradoxicamente a sociedade do consumo 
impide consumir a masas enormes. A pobreza mundial 
convive cunha crise de sobreprodución das economias 
máis avanzadas. Moitas empresas galegas padecen 
fímites á sua produción, pero os galegas non acadan 
ainda os índices de consumo doutros países. A 
explicación desta contradición non pode acharse máis 
que na pésima distribución da riqueza que existe hoxe 
en calquer escala. 

Este desequilíbrio non fixo máis que incrementarse nos 
últimos anos e, por primeira vez en várias décadas, aos 
pobres habituais (os que non conseguiron ascender de 
clase) hai que sumar os que descenderon desde os 
escalóns superiores, son os que alguns denominan 
coloquialmente pobres vergonzantes. O grupo de 
Cáritas da cidade de Pontevedra informaba estes dias 
da atención que prestaba a várias famílias até hai pouco 
pertencentes á clase média alta e hoxe desprovistos dos 
médios mínimos para vivir. 

Grande parte da responsabilidade desta situación debe 
ser atribuida ás ideoloxias ultra-liberais, desreguladoras, 
que nos últimos anos machacaron con dureza cada un 
dos mecanismos de proteción social, de servício público 
e, en resumo, de intervención do Estado. A necesidade 
do Estado é polo menos.tan evidente como a crise pala 
que atravesa. 

Para alguns abonda con argumentar que os 
mecanismos protectores anulan a iniciativa e provocan 
a vagáncia. Son os mesmos que eren que o parado é 
unha espécie de parásito. Esas persoas esperan que a 
pota esbonche (como en Los Angeles) para recoñecer 
que no fondo estamos ante o problemp da 
desigualdade. Só cando todos os cidadáns teñen as 
mesmas oportunidades é lexítimo criticar aos que non 
cumplen. 

Estes desequilíbrios non poden ser atallados máis que 
desde unha análise estrutural, desde o recoñecemento 
de que a distáncia entre o paro e a marxinación é cada 
vez máis pequena. A caridade e os salários sociais son 
parches necesários no mellar dos casos e política de 
escaparate no pior. Como pode entenderse senón ql).e á 
Xunta lle vaia sobrar a metade do orzamento de 1992 
dedicado ao Risga e que os proxectos do mesmo, que 
garantirian a reinserción no tecido laboral, carezan a 
estas alturas de concreción real? 

Aqueles que argumentan que a sociedade non canta 
con médios económicos suficientes para garantir os 
mínimos de subsisténcia a toda a povoación e son 
cicateiros cos presupostos destinados a igualar as 
condicións de vida, fanno quizá porque se sinten máis 
seguros gastando os seus cartas en sucesivos carpos 
de seguridade que os han protexer da xenreira dos 
excluidos do sistema.• 

A NOSA 'I'ERRA 
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un último grupo no que están in
cluidas persoas alcólicas, dro
godependentes, xitanos e mes- ,,,. 
mo famílias outrora acomoda
das e que na actualidade care
cen de recursos. 

O máis parecido a 
un pobre é un parado 

Aurélio é pintor. Unha família 
encargoulle que lle pintara a 
Capela Sixtina no salón. "Paga
ran me o arranxo de boca do 
dentista que me valía '150 mil 
pesetas . A miña versión é un 
pouco libre, por exemplo nun sí
tio que ia unha espiga eu puxen 
un ácio de uvas". Aurélio vive 
en Vigo _e na sua casa da Rua 
Santiago ven de acoller a "dous 
pobres ". Chámalle asi porque 
viven na rua, non coma el que 
polo menos ten casa. 

"Os pobres polo xeral son soli 
dários en tre si ", afirma Núria 
Varela, pedagoga e monitora da 
.Escola de Formación Social. 
"Tamén algunhas famílias axu
dan, sinala, moitos dos pobres 
que coñezo reciben proteción 
en casas particulares onde van 
habitualmente por comida e 
roupa". 

Sobre o traballo, Núria Varela si
nala que é falso qu~ a xente non 
queira traballar. "E que para o 
próprio traballo de asistenta hai 
moita dem·anda e en todas as 
casas piden informes. Moitas 
das mulleres pobres que coñezo 
serian rexeitadas só polo aspec
to. Ninguen colleria a unha mu
ller que vive nas chabolas de Po
bladores. 

Dores ten 26 anos e catre filias. 
No seu historial conta tamén cun 
aborto e un filio máis que lle mo
rreu aos sete meses. Non se po
de dicer que non traballara nun
ca , po rque os seus próprios 
músculos a delatan. Descargou 
no porto, pediu esmola .. . "Por 
traballar a xornal no campo dá
banme 600 pesetas ao dia, sen 
comida, e dixen que non . Para 
iso é mellar pedir". 

"A min paréceme normal, afirma 
Núria Varela. Ser pobre non quer 
dicer que se aceiten condicións 
infrahumanas". Carlos ten 21 
anos e traballou en Hipermar, 
empresa xa pechada. "Traballei 
sen contrato, dixéronme que ia 
ser un mes de proba e despois 
foron once. Traballaba entre dez 
e once horas ao dia e cobraba 
35 mil pesetas ao mes. Tamén 
estiven nunha churrasqueiria, de 
fin de semana, oito horas ao dia 
por '1500 pesetas". 

"Este governo é inxusto cos pa
rados, afirma Célia Castro. Levo 
dez anos anotada e falta a pri
meira vez que me chamaran pa
ra algun traballo". + 

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

¡ A pobreza foi xustificada teoricamente . 
: ao longo da história para maior tranquilidade dos máis ricos 

Como admitir 
que hai pobres sen remordementos 
Os governos de Reagan e Bush 
nos Estados Unidos e Margaret 
Thatcher na Gran Bretaña foron 
os encarregados de renovar as 
xustificacións teóricas da desi
gualdade. En síntese este dis
curso establece que as axudas 
sociais crian unha "cultura da de
pend éncia". Un dos obxetivos 
apontados por Thatcher é "dar 
aos indivíduos e ás suas famílias 
máis oportunidades e maior liber
dade para exercer a responsabi
lidade". Como escrebeu Frances 
Cairncross en Times Literary es
ta frase'" non parecía máis que 
"unha tapadeira para quitar aos 
pobres e dar aos ricos". 

Malthus foi un dos primeiros 
pensadores cuxas teorías resul
taron extremadamente úteis pa
ra tranquilizar a conciéncia dos 
máis poderosos. Segundo Malt
hus a pobreza orixínase nos ex
cesos procreadores das clases 
máis baixas. David Ricardo es
tendeuse a explicar que ao au
mentar o número de traballado
res os salários tendían a des
cender. Tanto Malthus como es
pecial mente Ricardo puxeron 

· as bases, sen pretendelo para o 
nacemento do marxismo. 

Herbert Spencer, várias déca
das despois, foi o autor da ex
presión ,supervivéncia dos máis 
aptos, que baixo fórmulas edul
coradas segue sendo base do 
actual sistema social. Spencer 
proclamou que o Estado non 
debería intervir para enmendar 
o "proceso de seleción natural". 

Peticionária do RISGA, residente en Pobladores (Vigo). ANXO IGLESIAS 

Nesta liña a própria caridade 
.era condeabel , ainda que Spen
cer chegou a admitila para non 
coartar a liberdade do doante. 

Wilfredo Pareto, a fins do sécu
lo pasado, considerou que a de
sig u al.dade estaba xustificada 
pala distinta iniciativa e talento 
das persoas. A pervivéncia des
ta teoria é ben visíbel ainda ho
xe. Segundo establece Manuel 
Fraga, na sua recente obra Na 
memoria e no horizonte, "sem
pre haberá ricos e pobres", por
que "uns son máis listos ou 
máis traballadores ou teñen 
máis serte ou están mellar si
tuados ca outros". 

Un acaudalado pastor protes
tante, H. W. Beecher, ofereceu 
xustificación teolóxica ás teorías 
de Spencer. "Era i_ntención do 

Señor, dixo, que os grandes fo
ran máis grandes, e os peque
nos, pequenos". 

De todos modos, a ostentación 
e as festas de ricos da primeira 
parte deste século, foron dismi
nuindo até escurecerse no ano
nimato das sociedades anóni
mas. A discreción foi eloxiada 
entre os máis poderosos , en 
gran parte debido as crí ticas 
habidas especialmente despois 
de épocas de fonda crise como 
a Gran Depresión . O próp ri o 
Manuel Fraga explica que "a ri
queza é en si mesma cousa 
boa, pero hai que a saber usar 
con tino , con elegáncia e con 
responsabilidade". 

J.K. Galbraith resume na sua 
recente obra A Cultura da satis
fación a situación actual : "Se-

gundo a opinión aceitada e, de 
feito, a única aceitabel, considé
rase que é a própria subclase a 
que ten que ser fonte do seu 
próprio socorro e benestar; se
gundo a opinión extrema, nece
sita do acicate da sua pobreza, 
posta que o apoio e a axuda so
cial non farán máis que perxudi
cala. Nada diso se ere de todo, 
claro está ; pero serve para xus- 1 
tificar a posición e a política dos 
satisfeitos". + 

r---------------------, 
Os pobres 
dos países 

• ricos 
O número de norteameri
canos que vive por baixo 
do nível da pobreza au
mentou nun 28% en só dez 
anos , pasando de 24,5 mi
llóns en '1 978 a 32 millóns 
en '1 988. Un de cada cinco 
nenes norteamericanos na
ce na pobreza, unha pro
porción superior en máis 
do doble á do Canadá ou 
Alemaña. A revolución de 
Reagan, coa supresión de 
moitos dos servíci os de 
asisténcia social , fixo á mi
séria vi síbel no down town, 
centro das cidades. 

En Fráncia as últimas esta
dísti cas publicadas sobre 

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

as rentas das famílias mos
tran que, desde o comenzo 
dos anos 80, non semente 1-

se agravou a situación dos 
máis desposeídos senon 
que estes, cada vez, son 
máis numerosos . Entre 
1982 e 1988, en cámbio, 

Fame de bistés 
"Fame de momento non paso, 
pero fame de bistés si", afirma 
Dolores , unha muller de 26 
anos e con catro tillos. Dolores 
fala do bisté várias veces máis 
ao longo da conversa. 

Carlos, supera xa a cincuente
na, durme na rua, padece de 
tuberculose e esta fraco como 
unha anguia. A Carlos déronlle 

1na Escola de Formación Social 
5 mil pesetas, dixo que non as 
quería, que prefería comida. 

. Contestáronlle que estaba pre
supostado asi e que debia co
llelas, servirianlle para pagar o 
autobús durante unha tempora
da. "Enton collinas, ·di Carlos, e 
fun a un restaurante, comin de 
dous pratos e postre, por pri
meira vez en moitos anos". 

"Moita xente crítica o feito de 
que un pobre tome un bisté ou 
un café cun croissant. Argumen
tan que mellor administrados 
eses cartas darían para máis, si-

ANXO IGLESIAS 

nala a pedagoga Núria Varela. 
Non entenden que un bisté é 

. unha festa para xente que pode 
disfroitar tan poucas veces. Vivi
mos nunha sociedade que incita 
a comprar. Ademais paréceme 
absurdo esixirlle unha perfecta 
administración aos que feñen 
menos cultura, mentres a nen
gun outro grupo social se lle cri
tica que en determinados casos 
viva por riba das suas posibilida
des. Coñezo xente que gaña 
cen mil pesetas e que pensa 
gastar catrocentas nun cruceiro 
este verán. lso non está mal vis
to, pero si que un pobre entre 
un dia nun restaurante".+ 

as rentas do capital mobi
liárío duplicaron o seu valor 
real. En Decembro de 1988 
foi aprobada a lei que esta
blece a Renta Mín ima de 
Inserción . 

En ltália o índice de morta
lidade infantil descendeu 
nos últimos anos. Con todo 
as diferéncias son eleva
das ao com parar a zona 
septentrional coa meridio
nal e insu lar. 

Na Alemaña, sen contar o 
·Leste , existen máis de 
dous millóns de impedidos, 
por razóns de saude ou 

1 idade; máis de 200 mil per
soas carecen de vivenda ; 
outras tantas famílias viven 
na miséria máis evidente. 
A rede privada de asistén
cia social , cos seus 800 mil 
empregados, constitue a 
quinta entidade en orde de 
ímportáncia , superando, 
mesmo, ao servício federal 
de Correos. 

No Reino Unido, post-That
cheriano, "a sociedade é 
máis desigual que nunca'', 
segundo o lider laborista 
Neil Kinnock. Durante os 
anos 80 aumentou o de
semprego, avellentouse a 
povoación e medrou o nú
mero de famílias con só 
pai ou nai.+ 

------------~--------~ 
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DETENCIÓNS PREOLÍMPICAS . 
• 

Trinta e seis detidos na Cataluña 
nunha operación policial denunciada por diferentes políticos como franquista 

A Garda Civil gaña as primeiras 
medallas de Barcelona 92 
• PACO SOTO/BARCELONA 

A operación 
desencadeada pola 
Garda Civi 1 en 
diferentes pontos do 
País Valenciá e do . 
Principat de Cataluña, 
para desarticular 
presuntos comandos. de 
Terra Lliure, levou á 
detención de 36 
persoas, dezanove das 
cales foron postas en 
liberdade. Os detidos 
coincidiron en denunciar 
maos tratos e torturas 
durante a sua estáncia 
en dependéncias 
policiais. A Garda Civil 
entrou sen mandado 
xudicial a rexistar a sede 
do semanário El Temps 
en Barcelona, na 
procura do xornalista 
Oriol Malló. Nesta 
mesma operación pre-
ol í mpica, pódese 
emarcar o peche 
dalgunha emisora 
alternativa como Rádio 
Florida de L'Hospitalet. 

Finalmente foron dezasete as 
persoas ingresadas en prisión, 
por dictame do xuiz Baltasar 
Garzón, encarregado de levar 
as dilixéncias deste proceso, 
que a menos dun mes do co
mezo das Olimpiadas puxo so
bre o tapete, outravolta, a exis
téncia de torturas nas depen 
déncias policiais, como nestes 
mesmo dias denunciaba no seu 
informe anual Amnistia Interna
cional. As respostas dun Direc
tor da Garda Civil , Luís Roldán, 
ou do novo Fiscal Xeral , Eligio 
Fernández, repetiron ponto a 
ponto a vella disculpa franquis
ta "autolesiónanse para poder 
facer denúncias". 

Precisamente as acusacións de 
torturas e a entrada no semaná
rio "El Temps" para facer unha 
detención e un rexisto sen man
dado xudicial, foron criticadas 
por un extenso abano de políti
cos cataláns e para moitos su 
pón o ensaio xeral da nova Lei 
de Seguridade Cidadán. 

Torturas 
aos detidos 

As detencións explícanse como "operacion limpeza" prévia á Olimpiada. Este debuxo ilustraba un artigo dun xornalista detido, 
Oriol Malló, en El Temps de pasado 8 de Xuño. 

cunha carapucha coa que era 
abafado intermitentemente, 
é}demais de levar golpes cun 
ti~tin telefónico na testa, pata
das nos testículos e golpes no 
estómago . 

O valenciano Antoni Infante de
clarou "intentaron aniquilarme 
como persoa e tratáronme co
ma un animal feroz". O médico 
Oriol Marti expresouse en ter
mos semellantes , "déronme 
golpes por todas partes , dobrá
ronme os dedos, tiráronme dos 
pelos e do naris, quixeron asfi
xiarme cunha bolsa de plástico, 
fixéronme camiñar co carpo do
brado en ángulo recto e ollando 
para o chan". 

A nai do xornalista Oriol Malló, 
preso en Carbanctiel, comentou . 
que o seu tillo estaba destroza
do físca e psiquicamente, e se
gundo comunicou aos seus 
compañeiros de redacción foi 
torturado da mesma maneira 
que denunciou Ramón Piqué. 
Mallóestá acusado de ter reali
zado un atraco en Xaneiro de 
1990. Sobr,e a sua detención 
houbo diferentes pronuncia
mentos esp~cíficos, ao igual 
que sobre a entrada de catro 
gardas civís en dependéncias 
da redacción do semanário no 
que traballa. O Col.legi de Pe
riodistas de Barcelona estuda 
presentar unha denúncia e hai 
recollidaas 400 asinaturas dun 
manifesto de solidariedade. 

en troques de torturas . Dalmau 
autorizou aos seus familiares 
para que confirmasen que in
tentara suiddarse levado pola 
desesperación das torturas. 
Segundo a sua nai "cando o 
vin parecía un mónstruo e quí
xose matar porque xa non atu
raba máis". 

Operación policial 

As detencións forman parte 
dunha operación policial ence
tada o.pasado 29 de Xuño, des
de que os grupos TEDAX da 
Garda Civil desactivaran tres 
artefactos explosivos en Barce
lona e Girona. Ese dia foron de
tidos seus mozos por meme
bros do Servício de Información 

da Garda Civil, que toda a ope
ración actuou como policia xu-

. dicial e baixo a tutela da Au
diéncia Nacional. Posteriormen
·te desencadeouse a cadea de 
detencións de persoas coñeci
das palas suas ideas naciona
listas e independentistas, entre 
elas o dirixente comarcal de 
ERC Caries Buenaventura -xa 
pasto en liberdade. 

Segundo a Garda Civil as deten
cións permitiron desvear a mei
rande parte dos 32 atentados co
metidos por Terra Lliure nos últi
mos oito anos a meirande parte 
deles colocación de explosivos. 
As acusacións son por "colabo
ración con banda armada" en 
distinto degrau.+ 

r----------------------------------------------------
Puiol: 1 Foise máis ·alá do 
presunto círculo de terroristas' 
As críticas aos procedimentos 
da Guardia Civil, que actuou bai
xo ardes e control do xuiz da Au
diéncia Nacional, Baltasar Gar
zón, sairon do círculo minoritário 
doutrás ocasións e extendéron
se a partidos como ERC, lnciati
va per Catalunya, PCC, Unitat 
del Poble Valenciá e a própria 
Convergencia i Unió. 

Entidades cívivas e culturais, 
alcaldes, concellais, empresá
rios, intelectuais e meios de co
municacións manifestáronse 
contra o que denominan "de
tencións arbitrárias e de carác
ter político". 

O próprio Jordi Pujol,. que nun 
primeiro momento expresou a 
convicción de que as deten
cións foran contra supostos 
membros ou colaboradores de 
Terra Lliure, tamnén se sumou 
ás voces críticas dicindo que se 
fara "máis alá do presunto cír
culo de terroristas". 

Só o PSOE e o PP amasaron 
satisfacción polas detencións 
ainda que vários dirixentes e 
cargos eleitos do PSC sinala
ron publicamente a sua oposi
ción ao sucedido e manifesta
ron a sua solidariedade cos de
tidos. • 
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Pechan 
Rádio Florida 
Nestas mesmas datas foi 
pechada unha emisora libre 
en L'Hospitalet, que igual 
que outras rádios locais e li
bres de Barcelona e arredo
res, foi pechado coa excusa 
das Olimpia~fas, pois se tra
taria de "limpar" as ondas 
que podan interferir as 
transmisións. 

A emisora de L'Hospitalet ti
ña un programa diário en 
galega, dunha hora de dura
ción, no que se informaba 
de actividades de diferentes 
asociacións e se lían notí.
cias de Galicia. O programa 
ia tamén emitir en portugués 
con música, novas e repor- · 
taxes dos seus paises para 
a emigración luso-brasileira, -, 
moi interesada no proxecto. 
A emisión realizábaa Paqui-
ta Alvarez e segundo un ou
vinte da emisora "grácias ao 
seu estilo de talar moi de 
avoa na lareira que conta
xiaba amor á Terra, atinxiu ir 
gañando audiéncia apesar 
da escasa poténcia de 1 O 
watios da emisora". 

A Associació de Joves pels 
Mitjans de Comunicació an
dan a recoller solidariedade 
para solicitar unha conce
sión administrativa que per
mita reabrir a emisora. Pó
dense dirixir as adesións ao 
Apartau de Correos 3.120 
de Hospitalet (08905) ou ao 
tfno/fax (93) 449 81 72. • 

Vários detidos postes en liber
dade acusaron á Garda Civil de 
terlles inflinxido maos tratos e 
torturas durante os interrogató
rios levados a cabo en calabo
zos da Dirección Xeral da Gar
da Civil. Ramón Piqué, profe
sor da Autónoma de Barcelona, 
onde dá clases na Escala Ofi
cial de Traductores e lntépre
tes, ainda conserva sinais visí
beis do maltrato e contou aos 
xornalistas que tora interrogado 

O caso de Marcel Dalmau foi 
usado por Luis Roldán , director 
da Garda Civil, para xustificar 
~ sua ;::¡cusación de autolesións · L-----------------------------------------------------------------------~----
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•Soldados 
ao Adriático 
saltándose 
as leis 

A fragata Andalucía que ten a sua 
base no Ferro!, co 50 por cento 
dos mariñeiros de reemprazo na 
sua tripulación, maioritariamente 
galegas, será a encarregada de 
realizar misións de vixiláncia no 
Mar Adriático para bloquear a Sér
bia. O buque da armada española 
estará baixo o mando da UEO. 

Nun primeiro momento ia ser a 
sua xemea Baleares quen reali
zase a misión, pero o estar· ads
crita ao mando da OTAN nestes 
momentos imposibilitouno. E_sta 
será a que releve á Andalucía 
cando remate a sua misión. 

O Governo tomou esta decisión in
cu m p rindo a "Lei Orgánica do 
Servizo Militar", na que se contem
pla como obrigatório, cando se 
manden soldados de reemprazo 
tora do território español, que se 
informe ao. Congreso dos Deputa
dos. A "información telefónica aos 
líderes partidários'', non pode su
prir os trámites regulamentários. 

O PSOE quixo sacarlle importán
cia á situación afirmando que 
eran ainda máis perigosas que 
esta misión as manobras da 
OTAN con fogo real. 

Os familiares dos soldados están 
a protestar por este envio tora do 
noso território, pero tamén polo 
xeito de facelo, sen informar an
teriormente aos mariños e os 
seus familiares inteirarse polos 
meios d_e comunicación. As pro
testas recrudécense, como xa 
ocorrera na Guerra do Golfo.+ 

Manifestación do personal de Pressman. 

• Acentúase a crise 

XOSÉ LOIS 

8ALONCESTiSTA 

INDEPENDENTiSTA 

•Bloqueo no 
estreito 
de Xibraltar 

Uns 30 mil magrebis seguian 
bloqueados ao pechar esta edi
ción no porto de Alxeciras agar
dando poder embarcar para cru
zar o estreito.Aos colapsos que 
durante todos estes anos se pro
ducian no próprio porto, onde 
trataban dehabilitarestaciona
mentos, sumáronse nesta oca
sión as prórpias estradas, dei
xando bloqueada a de Málaga. 

Esta situaCión ven dada por duas 
circunstándas. A primeira o atran
co dos camioneiros das estradas 
francesas, que non permitiu un es
calonamento dos emigrantes ma
grebis nosestados europeus que 
pretenden pasar as vacacións nos 

seus países. Por outra banda a 
"folga nunha das navieiras proprie
tárias dos ferríes que cruzan obra
zo de mar, lsnasa, retrasou e ra
lentizou o embarque. 

Se ben os problemas se produ
cer.i todos os anos, sen que se 
tomen as medidas axeitadas pa
ra acoller a estes miles de perso
as que teñen que agardar dias 
baixo o tórrido sol, nunhas condi
cións hixiénicas deplorábeis, es
te ano a situación superou todo o 
imaxinábel, pois os aias agar
dando para alguns xa superan 
os tres. Nas povoacións limítro
fes comezouse a tomar concién
cia dos problemas .cando· os co-

. ches hloquearon as estradas en
torpecendo a vida normal dos 
habitantes e turistas. Algunses
pabilados tentaron aproveitarse 
da situación vendendo botellas 
de auga a 500 pesetas.• 

CARLOS PUGA 

Na pasada semana a crise que padece Galiza saiu 
outravolta ás ruas en forma de manifestación. Pe-

riodicamente ailúnciase o peche de empresas. Es
ta vez foi Pressman quen saiu á rua para reivindi
car os postos de traballo despois do peche da fac
toría, sen que os seus proprietários,a família Civi
danes, se prestasen tan sequer ao diálogo.• 

• A presidéncia 
do Tribunal 
Constitucional, 
por idade 

•Aprazada 
a folga nos estaleiros 
privados 

Miguel Rodríguez Piñeiro 
toi eleito como novo A folga prevista nos estaleiros privados para 
presidente do Tribunal o dia 15 foi aprazada despois de que o dia 
Constitucional ao ser o de anterior a Xunta mostrase a sua disposición 
maior idade, despois de para aportar 1.750 millóns de pesetas de . 
empatar a votos con Luís axuda a estes estaleiros. 
López Guerra a seis votos. 

Esta situación demostra a A mobilización queda aprazada até o 15 de 
división interna existente ?etembro, agardando até e~a d~t_a para ava-

: ne$,te organismo, pero llar como se desenvolve a s1tuac1on. , 
preocupa ainda máis o que . · · · 
o novo Presidente, amigo O acorde subscrito aféctalle ás empresas 
persoal de Felipe Santodomingo, Freire e Vul~anb en Vigo; 
González, sentenciase a Astafersa no Ferro! (do que é accionista o 
prol do c~che~ nas ruas. ~ próprio Conselleiro de lndústria) , Valiña da 
calquer cidadan, detencion Coruña e aos estaleiros de Marin. Entre as 
de 72 hora~ .. ·· sobretodo seis factorias agrupan a 1 980 empregados 
cando o Tribunal . · .. 
constitucional vai ter que directos e a 5.320 das empresas auxiliares. 
fallar o recurso sobre a Lei 
Coréuera. Mesmo en Os sindicatos, de todos os xeitos, reacciona-

·.: ambientes xurídicos ron con cautela e Manuel Meira, da CIG, ex-
'.témese quea máxima presou os seus temores de que a acción uni-

.' maxistratura non faga máis lateral dalgun empresário non altere o clima 
:ciue refo~zar a crece.nte actual. O conselleiro,de lndústria, Xoán Fer
. ª':ltonomia guvernativa, e nández insistiu que algunhas destas empre-
non controlar as suas · ' .. 
ánsias de primacia, sas pode~ ter d1f1cul~~des a cu rto praz?, 
tendépcia que se ven ~pel~ndo a responsab1h~ade dos empresa-
dando, segundo nos para salvar os estaleiros. • 

. personalidades como o 
xuíz Navarro.• 

• O Burgo non se 
derrubará, 
de momento 

Os pavillóns do Burgo das 
Nacións en Compostela 
non se derrubarán até que 
sexa necesário para 
comezar os traballos de 
construción da Faculdade 
de Xornalismo, segundo 
decisión adoptada polo 
Reitorado compostelán. 
Os alunas quedarán, 
ademais, en posesión 
detodos os direitos que 
lles corresponden como 
residentes. O acordo foi 
valorado como moi 
positivo polos 
residentes.• 

• O PSOE tenta 
impedir a visita de 
Fldel Castro 
á Galiza 

A visita de Fidel á Galiza 
ainda está sen concretar 

· nas datas, ainda que se 
pensa que o dia 'dé 

·· chegada será o próprio 25 
de Xullo. O governo 
español tenta, por todos os 
meios, anular esta visita, e 

• Desaloxados 
os .okupas 
de Compostela 

senón facela o máis curta Despois de resistir 20 horas no tellado, os 
posíbel. okupas dunha casa na rua compostelá de 

0 Ministro de Exteriores, Santa Clara, depuxeron a sua protesta pa-
Javier Solana, expresou sando a disposición xudicial , quedando logo 
recentemente 0 malestar en liberdade. Puñan asi fin '·a sete meses 
do Governo español poia dunha nova experiéncia de convivéncia en 
visita do mandatário Gonmpostela, que foi valorada mesmo posi-
cubano á terrados seus tivamente pola maioria dos viciños da rua, 
pais. Os alcaldes de Vigo e pero anunciaban que "xa lle ternos botado o 
A Coruña (o primeiro olio a outra casa". 
recebera ao vicepresidente 
Fernández) xa d~clararon f\la Galiza existen máis de 220 m·1 vivendas 
que non recebenan a · . .1 . 
castro, nunha manobra desocupadas, segundo dados of1c1a1s. + 
tendente a acurtar a sua 
estáncia O PSOE tamén • O PSG-EG 
tenta que non visite 
Astúrias. 

Fraga, pala sua banda, 
pqnlle unha vela a deus e 
outra ao demo. Se está 
interesado na visita de 
Castro, para que non 
cause traumas na direita 
española, uns dias antes 
receberá á oposición 
cubana nos EE.UU., que 
se desprazarán á Galiza 
convidados tamén polo 
Governo autonómico.• 

apraza a refundación 
O Consello Nacional do Partido Socialista 
Galego-Esquerda Galega decidiu aprazar 
até Seternbro:.a sua refundación, despois de 
que máis dun. 25 por cento do seu máximo 
órgao entre ·congresos, se posicionase en 
contra de que se perdese o carácter de es
querda na nova formación. Ainda asi, Camilo 
l\logueira ma,nifestou que seguirá adiante e 
que a nova formación estará en marcha an
tes de que finalice o ano.• 



GALIZA E M NDO 
Q GOVERNO UNIVERSIT ÁRIO 

Poderia madurar unha coalición 
formada por un sector de próximos ao PSOE máis os nacionalistas 

Luis Espada re-elexido Rector 
da Universidade de Vigo para un periodo 
caracterizado pola interinidade 
• HORÁCIO VIXANDE 

A re-eleición de Luis 
Espada como Rector da 
Universidade de Vigo, 
lago da sua dimisión a 
raiz da derrota no 
Claustro da sua 
proposta sobre os 
Estatutos, supuxo a 
victória do PSOE, que 
nesta ocasión xogou con 
duas barallas, xa que, 
tanto a candidatura 
encabezada por Espada 
como a da Plataforma 
de Converxéncia, foron 
auspiciadas por esta 
forza política. Con todo, 
a nova equipa reitoral 
asenta na 
provisionalidade, á 
espera do fallo do 
Tribunal Superior de 
Xustiza de Galiza sobre 
os seus estatutos, que 
pode demorarse un ou 
dous anos. 

Os distintos movementos produ
cidos durante o proceso de elei
ción marcaron a victória de Es
pada. Neste sentido, a preséncia 
do Concellei ro de Facenda de 
Ourense, Manuel Sabucedo, mi
litante socialrsta, na candidatura 
do perdedor, Xosé António Ro
dríguez Vázquez, é significativa. 
Os lazos que a equipa reitoral 
de Espada ten co PSOE non son 
tan evidentes. Porén o próprio 
Espada chegara a Delegado do 
Reitor, anteriormente á segrega
ción , da man de Pajares. 

Mesmo no último momento o 
PSOE tentou fusionar as candi
daturas, só o feito de que xa pa
saran ao Rexistro Xeral da Uni
versidade frustrou a intentona. 

A simples vista, lago de compro
bar o apoio acadado por un e 
outro, 96 contra 86 primeiro e 
108 contra 100 despois, caberia 

pensar na fortaleza da Platafor
ma de Converxéncia, pero esta 
forza non está tan consolidada e 
unicamente vários factores xoga
ron ao seu pral. Os votos que re
almente pertencen á Plataforma 
son uns 20, nucleados en torno a 
UGT e a un sector de CCOO. A 
capacidade de organización que 
teña no futuro será un elemento 
clave no seu afianzamento. 

Na primera votación, Rodríguez 
Vázquez tentou un achegamento 
ao colectivo nacionalista Xerfa 
que, ainda qu~ apareceu como 
posíbel árbitro da contenda, non 
chegou a xogar ese papel. Xerfa, 
xa na primeira reunión , deixou 
claro · que non tiña interese por 
mediar na disputa. Tampouco se 
decantou pm Espada cando este 
realizou o seu oferecemento. 

A imaxe de Espada 
deteriorada 

A Plataforma xogou a baza de 
apresentar unha equipa de cate
dráticos, mais non atinou nas 
persoas, pouco afeitas ás labo-

res de xestión. lsto desacreditou 
á candidatura. Por outra parte, 
dos dous candidatos, Xosé Antó
n io Rodríguez Vázquez era o 
que mellar imaxe tiña. 

Luis Espada Recarei tiña boa 
equipa mais a sua imaxe estaba 
moi deteriorada. Contra el hou
bo un voto de castigo que reco
lleu Rodríguez Vázquez. Con to
do, na primeira votación , o re
sultado foi inesperado. Espada 
lograba 96 votos, fundamental
mente obtidGs entre leais, e Xo
sé António Rodríguez acadaba 
os 86, recollendo o voto de cas
tigo a Espada. Xerfa apostou 
pala abstencióri. Houbo 55 vo
tos en blanco. 

Na segunda votación moitas 
persoas 'de Xerfa amasaron a 
sua preocupación pala posibili
dade dunha victória da Platafor
ma, pero de novo este colectivo 
non se posicionou. Na mesma 
noite anterior, uns e outros fixe
ron os seus tanteos e Rodríguez 
Vázquez apostou forte pala vic
tória. Persoas cercanas a Espa
da toron presionadas para que 

CARLOS PUGA 

mudaran o sentido do seu voto e 
catro membros do Claustro, pro
cedentes do Campus de Ouren
se, que ian apoiar a Rodríguez 
Vázquez, chegaron cinco minu
tos tarde. Finalmente Luis Espa
da acadou 108 votos e Xosé An
tón io Rodríguez 100, un ha mar
xe moi estreita. 

Etapa provisional 

É previsíbel que o proceso de 
consolidación da Universidade 
de Vigo siga camiñando lenta
mente. Queda por saber se a 
equipa reitoral bota man da 
suas facultades para resolver 
os asuntos importantes na Co
misión de Governo, práctica ha
bitual no anterior . mandato, se
gundo as repetidas denuncias 
da oposición , ou permite a par
ticipación do claustro. 

De todos xeitos o proceso aberto 
agora non é máis que unha eta
pa provisional, até que chegue o 
fallo do Tribunal Superior de 
Xustiza de Galiza, diante do que 
están impugnados os Estatutos. 
Nesta mesma situación está a 

Universidade da Coruña. 

Desde a impugnación, en Xuño 
pasado, a Universidade de Vigo 
funciona con normas provisio
nais, dificultando a sua consoli
dación. 

Contra o que ocorreu na Univer
sidade Compostelana cando se 
deu unha situación similar, nes
ta ocasión a Xunta de Galiza 
non publicou aqueles puntos 
dos Estatutos que non foron im
pugnad os , ainda que esta foi 
unha posición que estivo a pi
ques de tomar, xa que o rector 
coruñés, Meilán Gil, moi próxi
mo ao PP, recentemente apun
tou esta posibilidade. 

A primeira gran proba á que se 
enfrontan todas as forzas que 
están definidas , Converxentes, 
Espada e Xerfa, é a modifica
ción dos estatutos provisórios, 
que terá lugar en outono , e na 
que terán que demostrar o grau 
de coesión de cada formación. 
Neste contexto Xerfa ten, de no
vo , a oportunidade do arbítrio. 

Candidatura 
de coalición no futuro 

Por outra parte cómpre ter en 
canta que a constitución e exis
ténc i a de distintos posiciona
mentos da Universidade de Vigo 
non ten unha relación directa 
coa ubicación política dos seus 
integrantes. Existen outras ra
zóns que situan aos universitá
rios nos distintos ámetos, tanto 
persoais, como de interese cor
porativo ou profisional. 

Por último caberia tentar desen
marañar o ·papel intepretado po
lo PSOE nesta disputa. Algun
has fontes outorgan ao posicio
namento desta forza unha in
tención de evitar a consolida
ción de Xerfa como colectivo 
capaz de pactar con alguns gru
pos do próprio PSOE un ha· coa
lición de governo para a Univer
sidade, a razón estaría na supe
rioridade en número dos nacio
nalistas. A correlación de forzas 
na Galiza converte á dE? Vigo na 
única Universidade na que ó 
PSOE ten posibilidades reais 
de governar. • 
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25 DEXULLO 

Fac~r fí.n'capé no pfano político ou no aspecto social 

Duas estratéxias diferenciadas 
nas celebrac:ións ·do Dia da Pátria 
•A.E. 

O Dia da Pátria de 1992, 
celebrarase baixo dous 
planos distintos palas 
organizacións 
nacionalistas. O BNG 
segue a facer, como xa 
é tradicional, fincapé no 
contido político da data, 
mentres que outra's 
cinco organizacións se 
unen e poñen énfase no 
aspecto social como 
nexo de unión a 
reivindicar. Fraga, pola 
sua banda, estreará 
traxe petiucial galego. 

no acento no aspecto social, 
arrincando das reivindicacións 
do 2 de Abril, acusando a Fraga 
de ter feíto "ouvidos xordos ás 
reivindicacións" e ao Governo 
central de "marxinar e discrimi
nar á Galiza". Ademais denún
cian que a Xunta "alimenta o 
clientelismo cos seus investi
mentos", pondo de manifesto o 
"aumento do paro e as grandes 
cuestións sen resolver (sector 
lácteo, infraestruturas, pesca, in
dustrialización ... ) ás que non lle 
dan solución". 

Frente a esta situación, os cinco 
partidos convocantes consideran 
que é necesário "un esforzo de 
unidade no que quede reflectido 
o noso compromiso coa Galiza e 
a sua autodeterminación, asi co
mo a esixéncia de buscar demo-

. craticamente solucións á crise 
económica da nosa nación". 

cente "diluir os coritidos políticos 
nunha falsa unidade ou nunhas 
inalienábeis reivindicacións que 
teñen outros días para realizar
se". Considera esta forza que a 
unidade non é cuestión de siglas 
"pois en canto a abano social e a 
grupos organizados o BNG ten 
maior amplitude que a convoca
tória doutras forzas que mesmo 
teñen proxectos antagónicos e 
non se poñen de. acorde nen se
quer na denominación da data''. 

"Unidade por Galicia, a nosa na
ción", é o lema acordado por 
cinco organizacións, PSG-EG, 
EU, PG, FPG e PCPG, para ce
lebrar o 25 de Xullo conxunta
mente. Esta celebración consis
tará nunha manifestación que 
rematará cun ·mitin na Praza de 
Mazarelos no que se lerá un 
manifesto conxunto. 

Esta convocatória, apoiada pela 
CXTG e CCOO, considera la
mentábel "converter o 25 de Xu-
11 o nunha data partidária, igno
rando cales son as necesidades 
e esperanzas do naso povo". 

Neste acordo as organizacións 
convocantes comprométense a 
non traer convidados de fóra á 
manifestación, nomeadamente 
de HB. 

A Galiza que queres, 
lema do BNG 

Pola sua banda o BNG, a quen, 
previsibelmente, se unirá lnzar, 
fará fincapé no carácter político 
desta data. Considera o Bloque 
Nacionalista Galega que o Dia 
da Pátria debe ter "un claro con- ~ 

tido político, de defensa do na
cionalismo, como xa é tradicional 
desde a sua fundación", ademais 
esta ceLebración para o BNG 
"debe moslrar o traballo realiza
do ao longo· do ano e servir para 
lanzar nítidas mensaxes políticas 
á sociedade". 

O BNG pretende apresentarse 
como "alternativa necesária e lu
gar de encentro de todos os na
cionalistas, pois o país non se 
pode reinventar cada dia, nen fa
celo a golpe de siglas e refunda
cións. No BNG , indican , nunca 
impedimos a entrada a ninguén. 
As portas continuan abertas para 
todos aqueles que poñen o país 
por riba de xenreiras e apetén
cias persoais ". O BNG xustifica 
así o lema escollido para sua 
campaña "A Galiza que queres; 
entre todos podemos". 

Pola sua banda a Asembleia do 
Povo Unido (APU) convoca ta
mén unha manifestación , cen
trando a suas reivindicacións na 
represión contra os independen
tistas e afirmando que apostar 
pola independéncia "é apostar 
polo progreso da Galiza". • O comunicado-convocatória po- O BNG considera contraprpdu-

A CRISE DA DEMOCRÁCIA 

PARTICIPACIÓN REAL E PARTICIPACIÓN FORMAL 

Cando era máis habitual talar do aconteci
do na Europa do Leste, soíase argumen
tar a necesidade de abrir un debate sobre 
unha suposta "nova esquerda". O debate 
quedou en nada e moitos dos que propug
naban · esta "nova esquerda" amosaran, 
ao meu entender, que o único que preten
dian era acomodarse ao sistema. Particu
larmente síntome abraiado polo sentido 
que nalguns destes sectores se lle está a 
dará democrácia, hoxe, ao parecer, indis
cutíbel como ben universal. 

A identificación mecánica de democrácia 
con votación empeza a ser realmente pre
ocupante. Así, unha consecuéncia da de
mocracia enfócase como a sua razón de 
ser, como ben dicia hai pouco Emílio Ló
pez Pérez ao analisar o caso da Fonsa
grada. A votación, o pluralismo ideolóxico, 
son condicións necesárias pero non sufi
cientes da democrácia. 

Precisamente decatarse deste feíto é un
ha das conclusións que persoalmente sa
quei do acontecido nos .países do Leste 
europeu. O cámbio das condicións e de 
sistema, a implantación de novas estrutu
ras son condicións necesárias, pero non 
suficientes. A condición de suficiéncia 
acádase ao meu entender coa capacida
de das persoas de utilizar as estruturas en 
benefício da maioria. Velaí onde a partici
pación acada un papel fundamental en 
calquer proceso transformador. Pero a 
participación é resultado dunha actuación 
dialéctica e non só se provoca desde "arri
ba", senón tamén e sobretodo desde abai
xo. Posibelmente o proceso transformador 
dos países do Leste abriu únhas condi
cións que eran necesárias para camiñar 
cara o socialismo pero fallou a condición 
de suficiéncia que só dá a participación do 
conxunto da sociedade. 

Estas reflexións veñen a canto porque ao 
meu entender, aqui e agora, estase a co-

XoAN CAru.os CARREIRA 

meter o mesmo erro. A sacralización da 
votación e dos aspectos "formais" da de
mocrácia, mentres se reduce a participa
ción na toma das decisións. 

Este feito parece fundamental para enfo
car o labor político e social neste mo
mento. A potenciación da actividade par
ticipativa de base é vital para a sobrevi
véncia e éxito dun proceso transformador 
do sistema. 

Sen embargo moitas veces caimos na ins
titucionalización da participación. Asi des
de o meu ponto de vista, ao igual que nos 
quedamos no aspecto formal da democrá
cia, tamén nos reducimos ao aspecto for
mal da participación. A proliferación de 
"mesas", "comisións", "Consellos", "Fede
racións" moitas veces encobren a falta de 
participación real, criando unha "cúpula" 
que parece "participar" das decisións do 
poder, pero burocratizando o labor reivin
dicativo e o traballo das Asociacións de 
base, converténdoas 
nunha peza máis ·da 
"xestión democrática", 
pero dun xeito simbóli-
co e sen efeito real. 

Esta burocratización é 
evidente ao meu enten
der, nos sindicatos, nas 
organizacións estudan
tis, nas organizacións 
viciñais e nas próprias 
organziacións políticas 
de tal xeito que os ob-

se tamén na xestión dos asuntos públicos. 
Confúndese dirección política con central 
burocrático e centralizado, que, ao tempo 
de ser inútil e ineficaz, a penas implica na 
toma de decisións máis que a un grupo 
moi reducido de persoas. Ao resto só se 
lle somete a "normas", "execución de in
formes" e demais, cortando calquer inicja
tiva criadora nos distintos ámbitos. 

O mesmo podiamos dicer da loita contra a 
corrupción onde prima máis o aspecto for
mal que o real. Esíxense cumprimentos 
de "legalidades" cando todos sabemos 
que existen caso de corrupción evidentes 
que non se poden denunciar porque son 
legalmente "impecábeis". Oeste xeito case 
nunca se esixen-as responsabilidades po
líticas, e mesmo persoais; non importa se 
unha actuación é moralmente correcta, 
senón se está axustada á "legalidade de
mocrática". A ninguén se lle pode esixir 
nada porque a responsabilidade persoal 
dilúese entre tanto axustarse ás "normas 

de control" e á "legali
dade" , ainda que os 
efeitos sociais de deter
minadas actuacións se
xan desatrosos. 

xectivos van cambian- 'S 
do paseniñamente des- acralízase 

O que estou a dicer, 
evidentemente que 
non é aplicábel nen de 
xeito xeralizado, nen 
en todas as circunstán
cias , pero albisco que 
por aí se vai camiñan
do e isto paréceme pe
rigoso, desde a pers
pectiva dos que quere
mos unha sociedade 
diferente, máis xusta e 

de a promoción do tra- • 
ballo social de base, á ~ 
busca dunha cota de 
poder através do "Con
sello" institucionalizado 
correspondente. A bu
rocratización esténde- · 

a votación e os 
aspectos formais, 
mentres se reduce 
a participación' 

· humana que só se po
de conquerir coa parti
cipación e o compromi
so de todas e todos, a 
calquer nível da soqie-

dade, desde os centros de traballo aos 
altos centros de decisión. O curioso des
te proceso é que moitas veces está 
abandeirado por quen cuestionou o siste
ma dos países do Leste precisamente 
por pouco democrático, excesivamente 
burocratizado e ineficaz . Pola contra ob
servo nalguns sectores da esquerda que 
certa xente chama "antediluviano" un in
teresante proceso de reflexión e criación 
que os leva a un relanzamento do traba
llo social de base. 

Aí está o papel dalguns cadros políticos e 
sindicais, facendo de Asociacións Vici 
ñais, Comités de Centro, ou Agrupacións 
Culturais, entidades vivas en si mesmas. 

Doutra banda tamén vexo con esperanza, 
a preocupación dalguns sectores polo re
lanzamento do debate ideolóxico. Seria 
importante, a partir de casos coma os de 
Fonsagrada, Allariz ou Cangas, facer ver 
as limitacións do sistema para efectivizar 
unha democrácia real, a imposibilidade de 
revocar os cargos que son rexeitados 
maioritariamente ou a falta de canles de 
participación real. 

Seria posibelmente axeitado aproveitar a 
proxectada "reforma" da Lei eleitoral que 
prevé o señor Fraga, para desencadear 
un debate sobre as -'"ondicións en que se 
realizan as votacións, propendo medidas 
que aseguren a liberdade na eleición e a 
igualdade de oportunidades para os distin
tos partidos (desde o uso obrigatório da 
cabina, á igualdade de presenza nos 
meios de información e a limitación real 
dos gastos eleitorais). 

Oxalá siga medrando esta preocupación 
polo debate ideolóxico e o traballo social 
de base, porque alguns contrariamente ao 
que podía parecer, non sacan concll.llsións 
nen do que pasou na Europa do Leste, 
nen do que está a pasar n·o país. 
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A ESTRUTURACIÓN DA ECONOMIA 

A situación económica 
da Galiza empiora 
respeito a España e á 
CE, logo que o 
crecemento do PIB 
(Produto Interior Bruto) é 
médio punto inferior ao 
resto do Estado (o 2, 1 % 
fronte ao 2,5%). Esta 
circunstáncia dase 
cando o PIB por 

habitante é na Gal iza o 
59% da média da CE 
(España o 77%). Os 

·desequilíbrios rexionais 
acentúanse e o sector 
agrário, elemento 
fundamental na 
economia galega, 
precisa unha profunda 
reestruturación. Estes 
dados despréndense do 

O complexo agroalimentário 
seria clave na recuperación 

informe que sobre A 
Economía Agrária 
galega en 1991, 
patrocina anualmente 
Coren. Gonzalo 
Fernández, o autor, e 
responsábeis da 
empresa agroalimentária 
apresentaron o traballo 
o pasado fin de semana 
no Porto. 

Coren reclama unha acción 
global na economia e critica á 
Xunta, Madrid e Bruxelas 
• HORACIO VIXANDE 

Estruturalmente a Galiza ten un
ha economia moi diverxente res
peito ao resto de España e mes
mo de Europa. O sector agrário 
representa o 30% do total do 
emprego, fronte ao 10% de Es
paña e o 6% de Europa. 

Porcentualmente o paro non me
dra na mesma medida que a par
da de emprego grácias ao des
censo da povoación . Con todo 
houbo un incremento do 1,2%, si
tuándose no 12,6%. lsto sucede 
nunha sociedade que , pela via 
agrária, retira ao 30% dos traba
lladores do mercado laboral. 

Necesidade 
de re-estruturación 

Segundo este informe a econo
mia galega precisaria dunha re
estruturación do campo, aproxi
mando o nível de emprego agrá
rio ao resto da CE para correxir 
desequilíbrios entre o emprego, 
o 30%, e o seu peso no PIB, o 
5,8% sobre o total. Mais para iso 
é necesário que a indústria (co 
16,4% do emprego) e os serví
cios (co 44,2) teñan un creci
mento· que sexa quen de absor
ve r a reducción do emprego 
agrário. Arredor de 188.000 per
soas, o 63% do emprego real ve
rianse, afectadas por esta medi
da. Ao final do proceso a taxa de 
emprego no ·sector agrário esta
ria en torno a~ 10,8%. 

Por outra banda, hai unha inte-

rrelación entre o ·sector agrário e 
o resto da economia galega, xa 
que, se ben o subdesenvolve
mento sitúase naquel sector, es
tá condicionado polo raquitismo 
de servícios e indústria. Unha 
corrección do devandito subde
senvolvemento precisaria dunha 
acción global na economia. En 
términos porcentuais, para corre
xir a desigualdade cumpriria que 
o emprego industrial medrara un 
31,4% e nos servizos un 24,6%. 

Pero neste sentido a converxén
cia económica coa CE non está a 
pral de Galiza. Antes ben, o feito 
está a acentuar a diverxéncia a 
base de consolidar unha situa
ción de desigualdade que non é 
atallada e que continua apartán
dose do camiño polo que disco
rre una parte do resto da Europa. 

O informe de Gonzálo Fernández 
denúncia a real auséncia de polí
tica de converxéncia rexional no 
Estado español porque non se 
debe limitar a unha estratéxia de 
solidaridade e de distribucion de 
resultados, senón que debe im
plicar "un proceso dinámico no 
que o desenrolo que favoreza un 
aproveitamento eficaz dos recur
sos cos que conta cada rexión". 

Volvendo ao sector agrícola, que 
~o responsábel do subdesenvol
vemento da Galiza, esperimen
tou, no pasado ano, un decrece
mento do 4% (a cífra retírese ao 
sector primário , no subsector 
agrário o descenso ainda foi 
maior). No Estado, a baixa só foi 
do 2,3%. Porén, a gandeiria me-

drou lixeiramente. Só no sector 
forestal houbo un aumento signi
ficativo, o 32% no 90. Mais a su
ba corresponde a un fenómeno 
de refúxio do excedente da pro
ducción agrária. 

Complexo 
agroalimentário 

O Plan Forestal, nun contexto de 
re-equilíbrio, teria un sentido má
ximo, pois suporia non só a utili
zación das terras excedentárias, 
senón que se enmarcaria nunha 
estratéxia global de desenvolve
mento económico da Galiza. 

Pero isto non é asi. Segundo es-
. te informe, un elemento básico 

para que efectivamente se levara 
a cabo este proceso, teria que 
contar co concurso do complexo 
agroalimentário por duas razóns. 
A primeira non é outra que o fei
to de transformar a producción 
agrária a través dun proceso in
dustrial, vencellando a indústria 
aG> sector agrário. A segunda ra
zón é a .posibilidade de estabele
cer unha rede de comercial e de 
distribución, que incidiria directa
mente no sector servizos. 
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Contra esta estratéxia global de 
consolidación e de cámbio estru
tural da economia galega para 
adaptala á europea, cabe estraer 
como conclusión que a Xunta da 
Galiza está a efectuar unha serte 
de accións puntuais, o Plan Fo
restal ou a cuota láctea son exem
plns, que non supoñen un com-

. premiso coa reestruturación. • 

Os dirixentes 
da ex-Iugoslávia menten 
"A única saida para a Bósnia é urna solugáo que envolva o respeito 
pelas minorias -afirma Joáo de Deus Pinheiro, ministro dos Negó
cios Estranxeiros de Portugal, nunha entrevista publicada polo Ex
PRESSO do 4 de Xullo, ao termo da presidéncia portuguesa da CE. A 
ideia de um Estado unitário náo tem póssibilidades de se afirmar. 
Náo tiriha antes do conflito e muito menos agora. Esta opiniáo é 
partilhada por todas as pe~soas que conhecem genuinamente o 
conflito. A cantonizagáo ( ... ) náo é necessariamente má, desde que 
fiquem salvaguardadas, ao nível·do Estado, algumas fungóes como 
a defesa, as relagóes externas, a emissáo de moeda e as regras 
macroeconómicas ( ... )A cantonizagao é a única fórmula de se res
ponder aos .direitos das minorias, quaisque~ que elas sejam e á ma
nutengá.o do statu quo no que diz a respeito da situac;áo local.( ... ) O 
que é que aconteceu no meio destas discussóes? De vez em quan
do, os líderes mugulmanos convencem-se de que a VII Esquadraa
mericana irá para o Mar Adriático, que a aviac;áo ocidental irá bom
bardear os malandros dos sérvios e que eles váo conseguir esma
gá-los, ficando a Bósnia um Estado unitário. Aí rompen as conver
sagóes. Despois os sérvios reag~m e eles dizem aquí d'el Rei que 
nos vam empurrar a nós e, aí sim, voltam as conversac;óes. Assis
te-se á mentira repetida dos diferentes líderes a volta da mesa. A 
verdade é a seguinte: mentem todos com quantos dentes tem na 
boca e nenhum é fiável, sem excepgáo". 

A verdade do 
avión iraniano derrubado 
En Xullo de 1988 a fragata norteamericana Vincennes derrubou 
un reactor de transporte da compañia Air lran e matou a todos os · 
que viaxaban nel: 290 civis. Catre anos despois, en plena campa
ña eleitoral, o semanário NEWsWEEK de 13 de Xullo publica os re- · 
sultados fiunha investigación coa grabación do radar do barco d.e 
guerra. "As 9.47 o barco de guerra norteamericano Vincennes es
taba dentro das augas territoriais iranianas: Cando informou:·áo 
Congreso, a mariña de guerra falseou a distáncia do barco a terra 
ainda _que para iso tivo que borrar unha illa iraniana da carta náu
tica. As 9.48 ainda que o Airbus do Irán voaba correctamente 
nunha rota comercial recoñecida pola /ATA (convénio mundial de 

. transporte civil aéreo) o Vincennes identificouno coma un avión 
inimigo. Un F-14 norteamericano está disposto a iatervir. A mariña 
l'}On explica que facian outros dous avións de par do Vincennes. 
As 9.51 por un erro ria sá de control trabucan ao Airbus por un F-
14 ainda que o piloto comercial dá correctamente a sua identifica
ción. Hai dous F-14 do portaavións f orrestal dispostos a entrar en 
combate pero proíbenlles intervir. As 9.54, o Vincennes dispara 
aous misiles que pegan no Airbus. 

Perot como remédio de urxéncia 
"O pero
tismo é o 
autorita
rismo co
mo remé
dio de ur
xéncia da 

· crise" es
er e be 
Ser ge 
Halimi , 
autor do 
libro Pre
sidente á 
america
na, no LE 
MONDE 

DIPLOMA
TIQUE de sTAYSKA1. 'l»1.1w" mnwNE 

Xullo. lsto parece óbvio. Perot representa a esperanza de regreso a 
un pasado que xa foi e a fascinación dos métodos expeditivos. Que 
os narco-traficantes declaran unha guerra química contra as nosas 
cidades? Decláraselles unha guerra civil con helicópteros equipados 
con detectores de ir:ifra-vermellos para localizq.r os seus lugares de 
fabricación. Que soldados americanos seguen detidos no Vietnam? 
Enviamos un comando e liberámolos. ( ... )A última vez que os norte
americanos elexiron un texano millonário, chamábase George Bush". 

·rak Pisin· en Papúa 
A sección Língua Franca que escrebe Ted Webber para o diário 
Tm: GuARDIAN, de Manchester, _(edición de 9 de Xullo), trata do 
Pidgin ou Tok Pisin de Papua e Nova Guinea, con catro millóns 
de talantes. "No Norte, colonizado polos alemás, casa é haus; 
banco é haus moni, e banco principal numbauan haus moni. E:n 
Port Moresby a virxe Maria deixou unha fortísima pegada. Todas 
a mulleres son meriA; helicóptero é mixmasta bi/ong /sus Crais e 
piano bic blac boxis na tit (grande caixa negra con dentes)".+ 
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R A í S BASCO E NEGOCIACIÓN 

FORON PRECEDIDAS DE XESTOS MÚTUOS 

AS 8FERTAS CRUZADAS ENTRE A ETA E ó GOVERNO 
PRODÚCENSE .NO MOMENTO BUSCADO POR AMBOS 

Desde hai uns meses o Governo español 
. viña preparando o terreo para unha nego
ciación coa ETA, nun xiro político que o 
PP, único partido político que rechaza ho
xe as conversas, califica de "paradóxico", 
pero que non é máis que unha estratéxia 
na que o momento é tan importante como 
a forma e o texto. As mensaxes informati
vas oficiais forman parte tamén da própria 
estratéxia negociadora. 

A estratéxia do Governo español foi pri
meiramente policial, tentando situará ETA 
nunha posición de debilidade que imposi
bilitase a apresentación das conversas 
como unha claudicación do Estado frente 
ao terrorismo. Ao mesmo tempo criaba di
ficu ldades na ETA organización e facla 
que os grupos que compoñen o chamado 
"Movimento de Liberación Basca", come
cen a discutir novas saídas á violéncia. 
Discusións propiciadas e acentuadas pela 
nova situación criada ante o éxito policial. 
O apoio, sen remilgos, do Estado francés 

B.LAxE 

produciuse despois da promesa de que O No mes de Malo xa transcendera aos círculos "abertzales" que ETA estaba preparando un documento 
seguinte paso seria a negociación. Fran- sobre a trégua. 

MANIFESTO 
DA INTG-CIG RESPECTO 

DODIA 

O ~indeiro 25 de XuUo celébrase, un ano 
máis, o Dia da Pátria Galega. Esta data 
na que todos os galegas e galegas come
moramos a longo loita do naso povo por 
mante:r a ident1idade nacional:, e unha ati
tude sol idária co resto dos pavos do mun
do, telil este ano uni marco económico e 
social máis difícil. O medre do paro, o 
peche de empresas, a agresión contra a 
natureza, a disminución da povoación, a 
perda da capacidade adquisitiva' dos sa
lários, a difícil situación criada en secto
res básicos como a pesca, leite e carne 
por mor da política pro monopolista da 
CEE e o Estado español, asi como a atitu
de sumisa da actual equipa da Xunta, 
son problemas que van estar presentes 
no Dia da Pátria Galega. 

Desde a INTG-CIG, desde o sindicalismo 
nacionalista entendemos que só rematan
do · coa dependéncia e a marxinación a 
que nos somete o Estado español é posí
bel ter capacidade real para controlar as 
decisións que nos afectan (soberania). 
Ou sexo, construindo unha Europa máis 
solidária a partir das nacións reais e dun
ha orde económica máis xusta. Para 
avanzar neste sentido é fundamental, 

prioritária, a construción e fortalecimento 
de forzas próprias en todas as esferas da 
vida socia l. 

Desde o pluralismo .que impera na INTG-
. CIG convocamos a todos os traballado
res/as para que participen activamente 
en todas aquelas manifestacións e actos 
que ese dio convoque o nacionalismo. 

Galiza a 13 de Xullo de 1992 

Pola dirección nacional da INTG-CIG · 

Manuel Mera 
Secretário Xeral 

za ve á ETA como un posí
bel problema para o seu 
próprio Estado. 

Pero as operacións poli
ciais que levaron a des
mantelar a cúpula etarra 
nosherrialdes do Norte e 
aos principais comandos 
operativos nas Basconga
das, serviron tamén para 
que responsábeis policiais 
deixaran claro en todas as 
ocasións que "ETA ainda 
segue a ter capacidade pa
ra matar". 

SEGUNDA PARTE: · 
IMUNIZAR A SOCIEDAD E 

A segunda parte da estraté
xia foi a de imunizar á opi
nión pública, sobretodo á 
máis reticente, ante as no
vas conversas. Para lograr 
este propósito saiu á luz 
que despois das conversas 
de Alxera ETA e o Governo 
"mantiveran reunións en vá
rias ocasións", aspecto que 
a Moncloa sempre negara. 
Esta vecina aplicábase cun 
antídoto que dicia: "mante
rem os conversas sempre 
que sexa necesário para 
coñecer a situación de ETA 
e as suas contradicións". 

Esta estratéxia tamén lle 
conviña á ETA e á mesma 
HB que, desde sempre, vi
ñan afirmando que os con
tactos co Governo seguian, 
reclamando a abertura de 
novas negociacións for
mais. 

Era necesário tamén ra
char coa idea de que a 
ETA ia seguir nas mesmas 
posturas que en Alxer, polo 
que toda conversa ou era 
claudicante por parte do 
executivo ou unha perda 
de tempo que só favorecia 
á organización armada 
basca. Para iso comezaron 
a circular as famosas car
tas e documentos de coñe
cid os dirixentes etarras, 
cuxos autores non eran ou
tros que os posíbeis inter
locutores, onde a análise 
da situación que facian 
servíalle a Rafael Vera (o 
muñidor de todas as ope
racións), para demostrar 

que "as cousas mudaran dentro da ETA" e 
que eran posíbeis "esas conversas sen 
que o Estado cedese". 

A última e máis importante oferta á ETA, 
preparada xa a opinión pública, producía
se o Mércores 8 de Xullo no Congreso 
dos Deputados, cando compareceu o Mi
nistro Corcuera acompañado de Rafael 
Vera. O Ministro do Interior manifestou 
claramente que "o Governo está disposto 
a dialogar coa ETA cando esta deixe de 
matar". 

OS XOGOS, A META COINCIDENTE 

Corcuera e Vera tiñan xa planificada unha 
meta comun: chegar a unha trégoa coa 
ETA para os Xogos Olímpicos, sabedores 
de que, nos actuais momentos, a ETA 
acolleria de bon grau toda oferta de nego
ciación, e de que esta organización "ainda 
ten capacidade para matar", polo que o 
discorrer dos Xogos seria moito máis pra
centeiro se habia ese acorde coa organi
zación basca. 

Por parte dos grupos que integran o 
MLNB,incluída a ETA,a estratéxia para 
pór fin á situación do conflito Euskadi-Es-

. tado, pasa por abrigar ao Governo espa
ñol a negociar. Os eventos do 92 foron 
postos como a gran ocasión, ao tempo 
que tentan recuperar o apoio dos partidos 
nacionalistas bascos, abandonando a Idea 
de HB como interlocutora única na nego
ciación política. 

''A oferta da ETA é o 
penúltimo paso para 
que comecen as 
conversas. Este é o 
momento agardado 
por ambos desde 
tempo atrás'. 

Dentro desta dinámica hai que situar o 
achegamento a sectores da anterior Eus
kadiko Ezquerra, de Eusko Alkartasuna, a 
formación de organizacións que sobardan 
o marco de HB, nas que tentan Integrar a 
persoas doutros movimentos e, sobreto
do, as conversas cun PNV no que existe 
tamén unha división entre o sector político 
do partido e o sector económico, partldá
rios astes últimos de eriorizar as relacións 
co PSOE para rentab1lizalo en investimen
tos e créditos. 

Nas reunións de HB e PNV, pésie a man
ter ambas formacións as suas posicións 
ideolóxicas, algo lóxico por outra parte (o 
Estatuto de Gernika como válido ainda 
que pode ser modificábel por parte do 
PNV; a "Alternativa Kas", ainda que pode 
ser rebaixada nunha primeira formulación, 
por parte de HB), quedou de manifesto a 
posibilidade de Herri Batasuna participar 
no Parlamento bascongado. Segundo o 
PNV este seria o primeiro paso da coope
ración entre ambos partidos que levaria a 
asunción de facto do Estatuto, por parte 
dos nacionalistas, e, comezadas as 
negociacións políticas, ao Parlamento co
mo fQio de discusión. 

A contestación da "trégoa condicionada 
da ETA", a que se comecen os contactos 
co Governo, é o penúltimo paso para en
cetar os preparativos para que a negocia
ción se produza. Este é o momento agar
dado por ambos desde tempo atrás.• 



OIREITOS DOS EMIGRANTES 

En máis dun ano·só recebaron respostas dilatórias das autoridades 

Manifestación en · Buenos Aires 
reclamando pensións non contributivas 
• ROSA PUENTE/BUENOS AIRES 

O pasado dia 12 de Xuño, 
Buenos Aires viviu unha 
marcha de emigrantes 
reclamando maior atención 
por parte das autoridades 
españolas. As 
reivindicacións de diversos 
colectivos pasan por lograr 
o recoñecimento dos 
direitos pasivos dos 
emigrantes, o que lles 
permita receber unha 
pensión non contributiva 
con carácter estábel. 

Apoiados polos partidos de opo
sición galegas, a Asociación po
los Direitos do Emigrante mobili
zouse na capital Arxentina para 
reclamar que se recollan ós seus 
direitos ao abeiro da Lei 26/1990 
de pensións non contributivas 
aos emigrantes. Nun editorial do 
xornal Galicia recollíase a peren
tória urxéncia de efectivizar as 
concesións, "o Consello de Resi
dentes de Buenos Aires presiona 
incansabelmente ante os orga
nismos oficiais para que a lei se 
aplique xa. Non basta con tomar 
a decisión política de facelo, este 
é o momento de aplicala. De na
da servará para moitos dos no
sos ancianos un recoñecemento 
post-mortem". 

Nunha carta dirixida polo presiden
te da Asociación polos Direitos do 
Emigrante, Francisco Lores, ao 
embaixador na Arxentina, R. Ri
druejo Pastor, afírmase, "hai no 
conxunto de reclamos permanen
tes dos emigrados, un, que só ao 
enuncialo, colocou na perspectiva 
de milleiros dos nosos residentes 
a posibilidade tanxíbel de subsistir 
nun marco de maior dignidade". 

A manifestación reunión a vários -
milleiros.de emigrantes que con
tinuan as xestións, obtendo até 
agora só respostas dilatórias, 
através de diferentes organis
mos, como a· Xunta Coordenado
ra de ex-combatentes da guerra 
civil na emigración.+ 

EMIGRACIÓN E V CENTENÁRIO 
EusÉBio Pow LAzARo 

O dia 13 de Xuño cumpríronse 16 meses 
da fundación da nosa Xunta Coordenado
ra, na Arxentina e con carácter mundial, e 
desde esa data foron constantes os nosos 
reclamos a todos os estamentos da Socie
dade espaliola, dirixéncias políticas, Cor
tes Xerais, Presidéncia do Governo, Minis
térios de Traballo e Seguridade Social, de 
Economia e Facenda, e de Defensa, UGT 
e CCOO, e en forma individual a Deputa
dos e Senadores. Asimesmo cursamos os 
nosos escritos a 17 Comunidades Autóno
mas, das que só recebemos contestación 
da Xunta de Galicia, coa que mantemos 
relacións pontuais e non sempre concor
dantes; da Vasca e Valenciana, disculpán
dose por non ser da sua competéncia os 
nasos reclamos, o cal é certo e legal, pero 
non humano, nen solidário, nen xusto. 

ro derivándoo aos benefícios da lei 
2611990 e Decretos Lei 356/91 e 357/91. 
Mais como esa lei, desgraciadamente, ex
cluiu dos seus benefícios á emigración, 
coidamos que a resposta do ministro foi 
máis ben simbólica e dolorosamente in
sultante para os nasos compañeiros ex
combatentes da emigración, que se ven, 
como sempre, 

Seguridade Social. É dicer, o próprio Esta
do non nos permitiu aportar. 

blemas que padecemos os españois emi
g·rados-exiliados. Para que serve o Direito, 
para que a Democrácia? Estas perguntas, 
que fan tremar as nosas conviccións, que 
magoan as nasas conciéncias de homes 
libres, de homes de paz, deberán contes
talas as nasas autoridades españolas, pa
ra que ese V Centenário, leve implícita un
ha homenaxe a América, aos americanos, 
e aos españois que axudaron a consolidar 
e engrandecer estas países. 

incomprendidos 
e marxinados 
nos seus lexfti-
mos direitos a 

É incomprensiblemente dolorosa a insen
sibilidade do Estado español, esquecen
do, marxinando a toda unha xeneración, 
que foron vellos antes de poder disfrutar 
da sua adolescéncia e mocidade. Esta 

De que serve o 

Xunta Coorde
nadora pergún

-tase azorada, 
de que serve o 
estado de direi
to, a democrá-

O Governo central ten a oportunidade his
tórica de reparar o esquecemento milená
rio que sofre a Emigración toda. E a abri
ga, o deber de acudir na nasa axuda, fa
cendo que os benefícios da Lei de Pen
sións non contributivas acaden aos ancia
nos e enfermos da Emigración, non só por 
solidariedade, senón tamén por Xustiza.+ 

Posuimos cópia da nota que o Sr. Ministro 
de Economla, Dr. Solchaga, enviou á Me
sa do Parlamento, a petición desta, mos
trándose de acordo co naso Petitório, pe-

acceder a unha 
pensión, po!os 
seus seis anos 
promédio de 
servizos de 
guerra e pos
guerra; anos 
que non puide
mos traballar e 
daquela, tamén 
non aportar á 

estado de direito, a 
democrácia, se ese estado e 
esa democrácia non 
atenden o clamor dos seus 
irmáns da emigración? 

cia, se ese esta
do e esa demo
crácia non aten: 
den o clamor 
dos seus irmáns 
da Emigración; 
se non son 
quen de atender 
e resolver os 
gravísimos pro-

EusÉBIO Pmo LAZARO é presidente da Xunta 
Coordenadora de Ex-Combatientes da Guerra 

Civil na Emigración. 

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Manuel Lamela, 66 anos emigrado 
1Manifesteime porque nunca me 
gosta.ron as inxustizas1 

• ROSA PUENTE 

"Cheguei a Buenos Aires o 
31 de Decembro de 1924 
e desembarquei o 1 de 
Xaneiro ás 7 da mañán. 
Estaban todos agardando: 
meus pais, miña madriña, 
todos no porto. Entrei a 
"Recordo a miña nenez e ado
lescéncia sempre a traballar. 
Cando eu nacin, o 19 de Maio 
de 1902, meus pais deixáronme 
cunha aboa e unha tia, e eles 
foron a Jaen para traballar no 
campo. Xa non os coñecin até 
os 11 anos, pois ainda que eran 
parexa non estaban casados e 
fun fillo de solteira. Eu crieime 
coa miña única irmá 

"De pequeno traballei no muiño 
e nas carreteras, onde fun felici
tado polos contratistas. Despois 
botei catro anos en Asturias co
mo carpinteiro e albanel. Pero 

traballar de carroceiro na 
Compañia Anglo-Arxentina 
de Transportes 
(tranviários), como meio 
oficial de carpinteiro. 
Gañaba 50 centavos á 
hora". Asi comeza a 
história de Manuel 
Lamela, un lucense de 
extrañaba moito a meus pais 
que xa marcharan para Arxenti
na. Mentres machihembraba os 
pisos dicíame: "Teño que ver á 
mamá", e. asi foi como recebin 
carta de Arxentina reclamándo
me e embarquei o 8 de Decem
bro do 1924. Librara de entrar a 
quintas porque por duas veces 
non din a talla. 

Solidariedade 
na Federación 
de Sociedades Galegas 

Exerceu diferentes traballos du-

Palas de Rei, que con 
noventa anos compón 
unha máis das innúmeras 
histórias de heroismo da 
nosa emigración e que 
estivo presente na marcha 
de reivindicación do 12 de 
Xuño cos seus·noventa 
anos recén compridos. 
rante toda a sua longa etapa la
boral e traballou na Federación 
de Sociedades Galegas, pois xa 
vira un anúncio dela en Palas. 
"Axudei cando se construiu a 
Casa de Punta Chica, todos co
laboraban. Eu axudaba plantan
do arbres, axudando a facer as 
mesas, as canchas, as cañe
rias ... doei tamén 50 accións da 
Sociedade Alborada. 

"Durante a guerra axudouse moi
to con roupa, cartas, comida en
latada, axudaron moito e con sa
crificio. Eu aportaba tres racións 
diárias para os soldados e houbo 

quen me dixo que non aportara, 
que senón a guerra duraria máis. 

"Nunca me gastaron as inxusti
zas -di Manuel !amela falando da 
sua participación na marcha do 
12 dé Xuño en Buenos Aires. Eu 
teño 90 anos, loitei por min só 
sempre e nunca pedin nada. 
Agora o país está emprobrecido 
e as nasas xubilacións son de 
miséria. Calquer trámite de axu
da polo consulado son só proble
mas e demoras. E coido que é 
xusto que os que loitamos toda 
unha vida, acó e aló, non nos 
conformemos con esmolas".+ 

T eño 90 anos, loitei 
por min só sempre 
e nunca pedin 
nada. Agora o país 
está emprobrecido 
e as nasas 
xubilacións son de 
miséria. 

L-------------------------~-----------~--~----------------------------------------------------~------------------------------------
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Alan Sekula foi increpado pola policia na pasada folga do 2 de Abril (ver recadro) - ANXO IGLÉSIAS 

Alan Sekula 
1 Este é· o momento 

de· inventar ·un novo estilo de documentalismo social' 
• G. LUCA DE TENA 

Alan Sekula debe ser o 
único fotógrafo no mundo 
especializado en zonas 
industriais en declive. O 
seu documentalismo 
narra os barracóns sen 
mercadorias, as fábricas 
baleiras do ensaño 
mercantilista, postizos 
retóricos da beiramar que 
agora reclama a 
especulación urbana. 
Recén chegado da 
revolta de Los Angeles 
onde vive, Sekula visitou 
Vigo invitado a participar 
no capítulo habitual da 
Fotobienal no que 
fotógrafos de vários 
países expoñen a sua 
visión da cidade. 

Nun momento no que a realida
de de Occidente volve a pare
cerse á dos anos 30, os fotó
grafos recusan o documenta
lismo social. 

A história do documentalismo so
cial en Norteamérica ten moito 
que ver coas condicións políticas 
concretas do país. A década da 
Gran Depresión ficou marcada por 
un estilo de documentalismo di
rectamente relacionado coa reali
dade crítica daquei' tempo. Este 
paréceme o momento de inventar 
un novo estilo de documentalismo 
social nos Estados Unidos. Esta 
nova xeira teria que partir do feito 
de que as claves estéticas que re
xian na década dos trinta xa non 
existen. Os convencionalismos da 
estética fotográfica están viciados 
e afeblecidos, non só por uso ex
cesivo e polo diário abuso que se 
fai das suas claves no contexto 
dun xornalismo cínico, senón ta
mén porque variou o contexto po-
1 ítico. Uu novo documentalismo 
social terá que ter en conta tamén 
a forza da nova dereita represen
tada por Reagan e Bush. Concor- . 
do completamente con isa que di 

de que a situación do mundo hoxe 
esixe a reconsideración de estra
téxias de representación da vida e 
da sociedade. O que non pode
mos é pintar este cadro coa paleta 
dos anos trinta. 

Sequer por aproximación, como 
será a estética de recámbio? 

A verdade é que me atopo nunha 

'As principais 
indústrias da central 
city de Los Angeles, 
onde vive a maioria 
dos afro
americanos, 
pasaron a fronteira 
cara a México'. 

posición incómoda. Por unha par
te son un dos poucos fotógrafos 
que teima por un documentalismo 
social comprometido nos Estados 
Unidos; pero tamén estou contra 
esa noción institucionalizada do 
xénero. Un dos problemas que te
rnos nos Estados Unidos é que as 
institucións decidiron que o docu
mentalismo está morto. O que eu 
estou a procurar é unha manobra 
de diversión que arrodee este blo
queo institucional para abrirmos 
novos campos. lnterésame moito 
determinar esa parte visíbel, re
presentábel, desde o ponto de vis
ta do convencionalismo estético, 
·das relacións sociais; determinalo 
desde a crítica do que poderiamos 
chamar transparéncia social, a 
partir de Foucault, por exemplo. 
Pero doutra banda coido que exis
ten espácios na sociedade nos 
que existe de feíto visibilidade, 
non só desde o ponto de vista ma
terial e espacial senón tamén pola 
forma en que está presente a me
mória colectiva. 

Como relaciona estes obxecti
vos co seu traballo na Galiza? 

Esta visibilidade de que falo , é moi 
patente nas cidades portu árias , 
coma Vigo . Un peirao sempre é 
coma un centro no que gravita o 
sistema económico que ten darre
dor. Que proba máis clara ca un 
bloque de granito encol dunha do
ca? E á beira a cidade, con toda 
a información visual da transición 
entre o porto e a metrópole. lnte
résame moito o xeito de renomear 
as causas , o xeito de abstraer 
cámbios culturais en nemes noves 
para cousas vellas. Os barcos, por 
exemplo. No porto de Vigo acabo 
de ver un barco poJaco ao que re
cén puxeron nome· italiano e ban
deira de Kingston, en Xamaica. 
Esta abstracción choca coa evi
déncia concreta dos sentidos e 
xenera unha tensión entre memó
ría e percepción. 

A barabulla 
da especulación 

Vostede tamén ten escrito que 
os vellos portos son coma cemi
téri os do gran soño industrial. 

Cando comecei traballar para este 
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proxecto, nos anos 80, a iniciativa 
emprendedora do capital ainda re
clamaba os espácios de beiramar 
para recreo ou turismo. O exemplo 
máis expresivo de como reventou 
aquela barabulla de especulación, 
é o da urbanización de Olympia & 
York no Armacén das Canárias 
(Canary Wharf) do porto de Lon
dres. A principal razón de que os 
bancos queiran hoxe salvar a ur
banización do Canary Wharf, non 
é só polos milleiros de millóns que 
ali enterraron, senon pola impor
táncia ideolóxica do proxecto. Se 
fracasase, seria algo así coma o 
monumento mortuório ou a pan
tasma do thatcherismo que o pro
moveu coma fito económico. 

Como é a sua relación coa 
prensa? 

Non traballo como foto-xornalista, 
non teño carnet, como ben se veu 
na manifestación da folga xeral de 
Vigo, onde a Policia me pedira un
ha acreditación que non tiña. As 
revistas son un terreo pechado 
para min que son demasiado inte
lectual , posmoderno demáis, ex
cesivamente teórico, avangardista 
e non sei que outras causas. Pa
réceme ben que non me enten
dan. Espero que isto dure. A miña 
forma de expor as fotografías é a 
traveso das galerias e museus e 
nos libros. No de agora teño un li
bro en preparación que vai editar 
o Instituto de Tecnoloxia de Mas
sachusetts. Tamén colaboro en 
várias revistas de pequena circu
lación e· na máis crítica publica
ción de arte. A dereita puxo a fe
der moitas destas publicacións du
rante a campaña contra a porno
grafía na arte. 

As veces sentirá a urxéncia de 
publicar en xornais. 

Teño unha oferta dun semanário 
de Los Angeles para publicar un
ha foto con pé en cada nymero. 
Pode que lles diga que si. E unha 
publicación que poderiamos cha
mar progresista, coma o Village de 
Nova lorque. De todos xeitos non 
me atrae facer un traballo cada 
semana. Prefiro traballar en pro
xectos amáis longo prazo. 

Non ere que a revolta de Los 
Angeles, da que é víciño, traerá 
cámbíos a todo o sistema pero 
tamén ás concepcións estéticas. 

O que pasou en Los Angeles vol
ve do revés esa imaxe de socie
dade de consumo que os Estados 
Unidos difundiron por todo o mun
do. lsto supón non só unha crise 
de lexitimidade do modelo do con
sumo, e do modelo inxénuo do 
mercado libre que predica a derei
ta, senón tamén o ponto de supe
ración d~ cinismo dunha parte 

'A situación do, 
mundo hoxe esixe a 
reconsideración de 
estratéxias de 
representación aa 
vida e da sociedade. 
O que non podemos 
é pintar este cadro 
coa paleta dos anos 
trinta'. · 

das esferas de criación artística 
do país, que desenvolvía unha es
pécie de critique manquee (crítica 
embargada) da sociedade de con
sumo. Con toda a sua irracionali
dade, o lume e a estragueira de 
Los Angeles ten todo o significado 
dunha crítica de abaixo arriba, re
alizada polos máis necesitados. 
Ao seu xeito tamén foi unha críti
ca do consumismo: os que se re
voltaban estaban a maldicer o sis
tema de consumo ao mesmo tem
po que consumían, ainda que fo
se pala brava. Todo isto significa 
que está a darse unha volta no 
nodo máis profundo da sociedade 
e que se abren moitas portas á 
política crítica desde perpectivas 
de esquerda do sistema. Con to
do, nos Estados Unidos é moi fe
ble a esquerda. Que tale con luci
dez do que pasou en los Angeles 

'No porto de Vigo 
acabo de ver un 
barco polaco ao que 
/ecén puxeron nome 
·italiano e bandeira 
de Kingston. Esta 
abstracción choca 
coa evidéncia dos 
sentidos e xenera 
unha tensión entre 
memória e 
percepción'. 

r----------------------------------------------------, 
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De Los Angeles : 
á folga do 2 de Abril 
Ainda coas lumeiras de Los An
geles no obxectivo, Alan Sekula 
estaba detrás do visor da sua 

- .cámara na manifestación da fol
ga xeral do 2 de Abril, nas ruas 
dunha cidade galega. Entre os 
fotógrafos doutros meios, o cali
forniano é un profisional máis a 
traballar con duas cámaras. De 
súpeto un axente da policia tó
mao pola hombreira dereita e 
pédelle o carrete. Outro bérralle: 
"Como me fagas fotos, rómpo
che a cámara". O californiano 
non comprende por que o tratan 
con tanta violéncia. Apenas pode 

tirar a documentación entre un 
cerco de brazos. Coa axuda de 
Anxo Iglesias, explica que está 
en Vigo invitado pola Fotobienal, 
para a que prepara un traballo. 
Un a.xente fai unha leitura parti
cular da leí: "Non ten por que fa
cer fotos da policia". 

Sekula non concede importáncia 
ao incidente. Móstrase soprendi
do pola orde en que sucede a 
manifestación. Quixera para a 
sua cidade incendiada cen orga
nizacións sindicais e políticas 
que canalizasen a protesta. + 

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

e Washington, non hai na política 
norteamericana mais que a es
querda do Partido Demócrata, 
xente coma Jesse Jackson e al
guns outros congresistas negros 
afro-americanos. 

A violéncia de Lps Angeles, non 
ten relación directa coa inexis
téncia de correntes. críticas de 
esquerda que dean expresión 
política ao descontento? 

É certo. Aqui en Galiza vexo un 
movemento sindical forte e ben. ar
tellado e hai preocupación por atin
xir obxectivos tácticos. Nos Esta
dos Unidos toda esta forza libérase 

~ en violéncía pura. Nos anos trinta, 
un escritor .1nmigrado chamado 
Louis Adamic, escrebeu un libro 
sobre a viol~ncia na clase obreira 
norteamericana no que se facia es
ta mesma pr.egunta; isto é, por que 
toda a poténcia que se perde na 
violéncia non se canaliza orgánica
mente?. A sua pergunta non é 
máis que un síntoma donoso sub
desenvolvemento político. Cando o 
Estado emprega a violéncia tan ex
peditivamente, desde a pena capi
tal á intervención no Golfo; desde 
Panamá aos helicópteros da policia 
que sobrevoan as cidades, non po
de extrañarnos que a resposta des
de abaixo sexa tan violenta: desde 
a últra-dereita á revoltas coma a 
que acabamos de ver.- · 

De California a Vigo 

Vostede estaba en Los Angeles, 
cando a revolta. 

No meio dela. Vivo nun dos bai
rros que se puxera en pé. Tiña a 
sensación de que estaba a pre
senciar un fenómeno social. Fala
ba coa xente, tomaba fotografías e 
vivia cada minuto da insurrección. 
Fixen a clase de fotos que coidei 
que ninguén máis faria. Claro que 
as fixen porque tiña unha análise 
diferente. Por exemplo era claro 
que había contradicións na direc
ción progresista dos afro-america
nos na cidade. Paño por caso: 
perta da miña casa, unha muller 
negra, membro do Congreso Afro
Americano, tentaba talar por telé
fono ca alcalde de Los Angeles, 
que tamén é afro-americano (pero 
que está coa burguesia) para que 
parase a revolta. Ninguén repara
ba nesta clase de imaxes, que fo
ron as que eu fotografei. Pouco 
despois vivin a folga xeral aqui na 
Galiza e paréceme moi interesan
te facer a comparanza co que 
aconteceu en Los Angeles. Son 
dous mundos diferentes. O que 
máis temor me inspira é que lle 
queren vender ao mundo este mo
delo de Los Angeles. En Califór
nia, o deterioro das condicións de 
vida a partir da fuxida de capital 
criou un. desemprego masivo. A 
fronteira de México é un mercado 
de traballo moi atractivo. O salário 
mínimo en California está en cinco 
dólares a hora; pero no outro lado 
da fronteira os mexicanos fan o 
mesmo traballo por cinco dólares 
ao dia, sen que o patrono teña 
que aportar causa para seguros 
etc. As principais indústrias da 
central city de Los Angeles, onde 
vive a maioria dos afro-america
nos, pasaron a fronteira cara a 
México. Eran as do aceiro e as fá
bricas de rodas. As condicións 
económicas non van mudar, polo 
que parece. Os republicanos non 
son capaces de respostar máis 
que desde posicións duras. Clin
ton é moi feble neste asunto. Non 
me parece que o Departamento 
de Xusticia sexa quen de levar 
adiante un proceso contra os catro 
policías. O que pode paser con
suecuentemente, é que a violén
cia estoure de novo.+ 

. P.LAN FORESTAL 

JOAM FRIEIRO 

Pérez.Vilariño, redactor do Pl~n, di que. 
o eucalipto bombea augºa ,n~,. at.m.9sfera 

A Xunta pactci ·co: PSOE.· 
unha revisión 111aqúillada 
do Plan Forestal 
•G.L.T. 

Mentres PP e PSOE 
pactan sobre unha 
revisión recortada do 
texto da ponéncia, un 
dos redactores do Plan 
Forestal da Xunta, 
representante 
significado da 
Asociación Forestal de 
Galicia (AFG), entidade 
privada que representa 
os intereses da indústria 
madeireira e dos 
proprietários do monte, 
asegura que o eucalipto 
non desertiza porque "a 
auga que chucha 
bombéaa na atmósfera". 

O sociólogo Pérez Vilariño igno
ra a crítica de dez profesores da 
Universidade, implicados na in
vestigación da ecoloxia do mon
te, que denunciaron erras e de
formacións do Plan, orientado ao 
monocultivo produtivista. Por ou
tra banda descalifica a opinión 
da oposición parlamentária so
bre o tema e di que carece de 
pensamento forestal. 

O portavoz do BNG, Xosé M. 
Beiras, lembra que as opinións 
"de todo un conxunto de profe
sores e investigadores da uni
versidade de Santiago, especia
listas solventes en diversas dis
ciplinas científicas directamente 
relacionadas coa problemática 
dos usos do monte,· da silvicultu
ra e dos aproveitamentos fores
tais (que acaban de facer públi
ca) unha dura e rigorosa análise 
crítica do Plan Fbrestal da Xun
ta, que pon en evidéncia, con ar
gumentos de sólida base cientí
fica e técnica, as graves carén
cias, erros de bulto, deforma
cións· e ocultacións de realida
des e de propósitos". 

Tocante á acusación de que a 
oposición carece de critério fo
restal, X.M. Beiras sinala que os 
únicos proxectos lexislativos en 
matéria forestal, apresentados 
no parlamento galega foran a 
iniciativa lexislativa popular de 
1989 e outra do grupo parla
mentário do BNG; en 1989 apro-

bara tamén a cámara un plan 
para programas piloto de recu
peración, apresentado polo 
mesmo grupo. 

Be iras chama ao portavoz da 
AFG, Xosé Pérez Vilariño, "sim
ple merenário desaprensivo" e 
sinala que "só un talante ·ante-· 
científico e sectário e unha alar
mante insolvéncia intelectual po
den explicar que o señor Perez 
Vilariño, despois de ter aterecido 
un produto tan deleznábel e tan 
caro para o erário público como 
o Plan Forestal, que a Xunta lle 
encarregou, no canto de adoptar 
unha atitude dunha mínima me
sura e prudéncia perante a opi
nión pública, nos saia cun exer
cí cio de sobérbia paifoca tan 
abraiante como é o contido das 
suas declaracións, nun tema no 
que il está directamente implica
do como autor dun exendro". 

Bomba aspirante 
impelent~ 

O portavoz do BNG di que os 
biólogos teran que se "reciclar 
urxentemente sob o maxistério 
de Pérez Vilariño: o eucalipto é 
unha simples bomba aspirante 
impelente (vulgo aspersor) que 
bombea ao aire a auga que chu
cha no chan". 

Mentres, o PP e o PSOE aproxi
man as suas posicións a pral 
dun Plan Forestal productivista e 
baseado ría extensión de espé
cies de crecemento rápido. Do
mingo Merino, secretário xeral 
do PSG-EG, criticou o documen
to elaborado pola ponéncia do 
Plan Forestal, alegando que non 
supón cámbio con relación ao 
proxecto elaborado pala oficina 
de asesoramerito Sociedad de 
Estudios e Iniciativas Forestales 
(Sestar), con sede en Madrid, re
dactora do Plan Forestal da Xun
ta. Merino sinalou que a ponén
cia mantén un critério produtivis
ta e favorábel á madeira de bai
xa calidade e laiase de que o 
Partido Popular non faga refe
réncia ao papel dos agricultores 
no ordenamento do monte. O 

. BNG abandoou a comisión. 

Pérez Vilariño fala ·no nome da 
Asociación Forestal de Galicia, 
principal defensora da extensión 
de cultivos de piñeiros e eucalip
tos como fornecedores da indús
tria da celulosa e do aserrío. + 



Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Cinco avións 
portan á corte real 
de Marrocos que visita 
a Expo, mentres trinta 
mil dos seus subditos 
atórranse en 
Alxeciras, sen poder 
cruzar o estreito, 
emigrantes que 
perden asi as suas 
curtas vacacións, 
mentres pagan a 
botella de auga a 500 
pesetas. 

Pescanova, a 
primeira multinacional 
galega acomete a 
xenerosa idea de 
imprimir as suas 
etiquetas en braille. 
Unhaidealoabelá 
que non r~sta méritos 

• que ainda non tiveran 
a elegáncia de facelas 
tamén en galego. 

Vinte 
persoalidades do 
mundo cultural, 
económico e social de. 
Galiza, participan · 
desinteresadamente 
nunha campaña en 
defensa do médio 
natural, organizada 
pola Consellaria de 
Agricultura. O lema da 
convocatória é Por 
unha Galiza verde. 
Seguro que a Xúlio 
lglésias non lle 
gustaria ser menos e 
de boa gaña rexeitaria 
os 300 millóns. Ao 
mellor é que non llo 
propuxeron. 

O Papa ten un 
cáncer de cólon, igual 

_que Reagan. Haberá 
que lle rezar á Virxe 
dos Remédios polos 
do u s. 

GLOBAL 

EIRAS PODRES 
CV..UDIO LóPEZ GARRIDO 

Em Eiras Podres houvo feira mensual e escala primária. Hoje é 
um páramo, os campos estam abandonados, pouco a pouco 
avan~am neles silvas, gestas e eucaÍiptus e sobram dedos na 
mao para contar as pessoas com menos de trinta anos. 

Nesse desolado lugar, que poucos lembram habitado, está-se a 
construir umha casa, capricho dum emigrante. O albanhil da 
obra é um tal Samuelinho, barril com patas, a quem ajuda um 
rapaz de pelo longo que recolhe com um la~o para trabalhar. 

Desde hai uns dias a obra está parada. Na taverna encontro o 
mestre albanhil quecendo motores com anís "El Mono 11

• Conta
me que o "Melenas" marchou e que busca ajudante. Pergunto
lhe se era filho seu. Volvese-se ofendido e responde: 'j'Un hijo 
mío no le llevaría eses pelos/''. 

-Salvo que fosse maior de idade -respondo. 

- 'jBajo mi techo, nunca/" -berra, batendo violentamente no 
mostrador. Segue a rosmar sobre o vício da juventude, a falta de 
respeito e a "desgeneración" que impera desde a morte do dita
dor; mas nom lhe presto aten~om. Através da janela contemplo 
os ermos giados de Eiras Podres, os carvalhos nus do campo da 
feira velha contra o ceu gris, a escola convertida em pardinhei
ro. Samuelinho logra que a agonia da aldeia nom me produza 
nengumha pena.+ 

Erro no artigo 
"eremos 
no BNG, pero ... " 
No número anterior de A NOSA 
TERRA (n2 530 - 9 de Xullo de 
1992) no artigo titulado "Cremos 
no BNG, pero ... " asinado por min 
e vários máis, na 4si liña da 311 

coluna do mesmo pon: "o 
desinterese resultado de 
antemán"; cando deberia pór ((o 
desinterese por asistir a unha 
asambleas locais das que xa se 
sabe o resultado de antemán", 
tal como se expuña no texto 
orixinal. 

Dada a importáncia que ten este 
parágrafo para comprender por 
que atguns a pe.nas asistimos 
ultimamente a ditas asambleas, 
pregariamos subsanasen dita 
omisión.• 

MARGARITA FONTENIA 

A propósito 
de D. Isaac e 
de Carlos Luís 

guismo chega a9 reitorado da 
Universidade, fálase dos altos 
campanários composteláns e 
chámanse revolucionários os ra
paces que teñen que repetir un
has probas de selectividade can
do en teoria terian que estar pre
parados para unha repetición e 
cento máis a non ser que leva
sen a lición moi ben aprendida 
da casa: Ademais isto vailles ben 
para ir acostu-
mando o carpo 
ás mil e unhas 
putadas que lles 
agardan nesta 
terra coma pre
tendan ir polo 
camiño recto e 
non polo torci
do. O señor 
Carlos Luf s non 
tala para nada 
da suspensión 
das oposicións 
de mestres e li
cenciados, que 
isto si que é moi 

Sinto que na 
contestación 
de Díaz Pardo, 
este se 
expresar con 
tan pulida 
prosa e 
educación. 

gordo, xa que están a xogar con 
adultos que moitos serán pais ou 
nais de família. Noutra baralla 
municipal fálase da xente guapa 
do Bloque, doéndose de que po
da haber xente con prestíxio e 

GONZALO 

cartas que o estexan arriscando 
a un partido que aos ollas do 
Carlos Luís debe ser apestado, 
se non non se explica que tale 
dos torvos bloqueiros insultando 
de paso a máis de cen mil votan
tes. E chegoulle turno ao amigo 
Df az Pardo, que xa vai vello e 
penso que amargado de lle tocar 
viver nesta terra rodeado de ci 
paios como diría el. E acúsao de 
ter moita ilusión e escasa aritmé
tica para levar as suas empresas 
con selo galeguista, sen reparar, 
como diría D. Isaac, en que ten 
que facer máis números que 
Deus para cheg ar a fin de 
mes. O que priva segundo Carlos 
Luís é que podan vir as gran
des empresas a instalarse na 
Galiza, que as subvencionemos 
nós cos nosos cartiños e que se 
van mal (é que non se dan as 
necesárias condicións tecnolóxi
cas e o alleamento dos centros 
de producción), podan . erguer o 
voo (remember Barreras-Deutz) . 
E de paso sempre haberla algun 
representante, comisionista ou 
conseguidor de contactos que se 
levase unha boa pasta que en 
realidade diso se trata. De ar ven 
o asunto da modernidade e a 
progresia, que alguns, demócra-

tas e patriotas eles , tanto pro
pugnan. En fin amigos meus , 
sinto que na contestación de Dl
az Pardo, este se expresa con 
tan pulida prosa e educación 
cando en realidade deberia de 
contestar: "merda". Pero estase 
a ver que o traballo a prol desta 
terra está unido á educación e fi
neza da xente que o leva a cabo, 
ainda que saiban que non van 
recebar nada dela, nen tan se
quer satisfaccións espirituais. E 
polo tanto e como desagrávio, 
propoño á dirección da Voz de 
Galicia, que da mesma maneira 
que se lle paga ao redactor Car
los Luís por ir insultando ao per
soal se lle abone unha peseta do 
·tempo do marqués de lbáñez, o 
de Sargadelos, ao señor Dfaz 
Pardo pola sua prosa e finura 
dialectal que para si quixera a 
cúria vaticana. Amén.• 

Al.ExANDRE BERNARDEZ 
M:rll.ADOfRO-AME 

De Rio ao ocaso 
Nos últimos cuarenta anos, o de
terioro do noso meio-ambiente, 
foi tan vertixinoso como lamentá
bel. A nosa casa comun, aquela 
que sempre, durante milleiros de 
anos acolleunos con candor e 
dozura, ultlmamente case que 
nos despreza; o seu tallado de 
Ozono está cheo de goteiras e 
buratos ; as suas conducións de 
rios e mares están cheirentas e 
deterioradas; o xardin qua con 
tanto amor coidaron os nosos 
antergos está chao de lixo, con
taminación e fume. Os cimentos 
da nosa casa, Nai dos agarimos 
e desvelos, música e poesía. 

Resíntense, milleiros de camións, 
térmicas, centrais nucleares, ce
lulosas e demais máquinas infer
nais tiran por todos os lados para 
rematar a nosa valla casona, re
matando coa nasa vida. A vida 
da espécie máis depredadora, 
miserábel e infeliz: o home. 

Cando na TV3 se ouve a un ban
queiro, un alto militar, un empre
sário afincado en Madrid ou un
ha artista mundialmente famosa 
expresarse en catalán estase a 
normalizar unha situación que xa 
de facto existe na povoación. 
Aqui ternos a mesma situación 
pero só se expresa através dos 
comunicados oficiais da Xunta, 
da TVG que para algo a paga
mos todos e os partidos que pa
ra algo engaden o asunto de Ga
liza ao final. O pavo fala, sente, 
pero ignórase. Esta introdución 
ven a canto do artigo de D. 1s·aac 
Díaz Pardo respontando ao pe~ 
riodista Carlos Luís da Voz de 
Galicia. Este redactor ten unha 
coluna diária que polo que levo 
observado, no escaso tempo que 
levo nesta terra, ten como único 
obxectivo desprestixiar calquer 
iniciativa galeguista que saia fóra 
das canles a que estaba acostu
mado. lsto é, as manifestacións 
e o sempre "non". Cando o gala-

Iugoslavia en apuros! Acelera! 

Inda o que é pior, a vida de todas 
as espécies vexetais e animais ... 
inocentes eles do xenocídio pro
vocado polo mono desnudo! Eles 
a natureza que nos rodea; sempre 
armoniosa e respetuosa, equili-

HERALD TRIBUNE 
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A ALDEA G l O B AL l é~ 
brada e serena, gozosa e fermosa 
e sobretodo, vítimas dos nasos 
desmáns e egoísmo, da nosa pi
llaxe sen control e vergoñento. 

Por iso rfome do que estivo a 
acontecer en Rio. Do lamentá
bel espectáculo esperpéntico 
duns mandatários que non re
presentan nen povos nen paí
ses nen crenzas, somanta son 
os brazos exe-
cutores das 
multinacionais. 
Máis do noven
ta por canto 
dos mandatá
rios que estive
ron na Xuntan
za de Río, per
tencen a algun 
consello de ad
m in is tt a c i 6 n 
dalgunha multi
nacional, que 
parto da Ama
zónia especula 
coa Natureza. 
As mesmas que 
envenenan o 
Mediterráneo , 
que aniquilan 

Máis 
do90%dos 
mandatários 
na Xuntanza 
doRio, 
pertencen a 
algun 
consello de 
administración 
dalgunha 
multinacional. 

coa chúvia ácida os nasos bos
ques. Que arroxaron entre o Tf
gris e o Éufrates -o paraíso 
dos Cristiáns- mlllóns de Tm. 
de bombas na guerra do Golfo. 
As mesmas que condenan á 
morte a millóns de nenas e 
adultos . Estas sinistros perso
naxes, terán que sentados no 
banco dun Tribunal Popular, on
de estivesen presentes os cida
dáns de Hiroxlma e Nagasaqui , 
os de Gernika, os de Undoso e 
Riaño, os de Mururoa e Amazo
nia; todas as étnias vítimas do 
xenocfdio. E tantos outros que 
sofreron e sofren a persecución , 
a chantaxe e a opresión das 
multinacionais do diñeiro. En
chen a boca con verborrea, con 
palabras fáceis. Son todos eles 
un mesmo elemento dunha 
computadora. Falan de Paz e 
fabrican freneticamente armas, 
iso si , para defender a Paz. Din 
coidar o meio ambiente e conti
nuan montando centrais nuclea
res . Anúncian medidas de pro
tección da Ecoloxia e aproban 
un orzamento de dous billóns 
de pesetas para inundar cantos 

( 

r----------------~--------------------------------, 
O final co ("La trans.ición democráti- : 

dunha história 
Foi unha "História" que come
zou lamentabelmente. Que, a 
esta altura, unha empresa 
periodística -Faro de Vigo, 
S.A.- decida promover a 
edición semanal dunha "Hls
tória de Galicia" escrita en 
castellano revela unha máis 
que notábel belixeráncia lin
güística. Que a Xunta subsf
de semellante iniciativa ilustra 
abando sobre a política nor
m alizadora praticada desde 
as instáncias oficiais. 

Se, ademais, a publicación es
tá dirixida por Ramón Villares 
e canta coa colaboración dal
g un s nemes pertencentes a 
correntes nacionalistas, o ca
dro resultante deixa en evidén
cia algunhas das servidumes e 
misérias instaladas no seo da 
intelectualidade progresista. 

ca") analisaron brevemente os : 
últimos 50 anos da história ga- 1 

lega desde os seus particula
res critérios e opcións ideolóxi
cas. A presenza desa subxec
tividade válorativa non é, cer
tamente, obxectábel. O que si 
resulta cuestionábel é a secta
rización intelectual demostra
da á hora de propor referén
cias bibliográficas sobre as 
épocas estudadas. Un exem
plo que vale máis que mil pa
labras: apesar da recoñecida 
importáncia xogada polo libro 
de X.M. Beiras, "O atraso eco
nómico", non hai nengunha re
feréncia ao mesmo nos de
vanditos textos. Se a iso en
gadimos certos erras especta
culares contidos no traballo de 
Máiz (a data de constitución 

· da Xunta Democrática de Ga
liza, a composición do Conse
llo de Forzas Políticas Gale
gas) non taremos moitas difi
culdades para concluir que es
ta colección pasará ao catálo
go de iniciativas manifesta-

0 final desta "História" non foi mente mellorábeis. • 
moito mellar. Ramón Máiz ("El 
Franquismo") e Roberto Blan- :Kiisus VEGA 

-------------------------------------------------~ 
de Km2 das mellares terras con 
novas encoros. 

Preconizan defender a natureza e 
fan dúcias de vias rápidas. lmpón
donos un desenvolvimento capita
lista; quérennos impor o monocul
tivo do eucalipto celulósico. 

Condenan aos seus descenden
tes a aos nosos morrendo de 
cancro prematuramente, con or
ganoclorados, pesticidas, resí
duos nucleares, etc., etc. 

A casa , o noso fogar comun, 
dos nasos devanceiros, ultima
mente de moda. Tamén lle sai
ron defensores; os Grupos Eco
loxistas con maiúsculas, mulle
res e homes , nenas e nenas, 
avanzada en sensibilidade e 
compromiso, deles dependen. 
Da sua capacidade e rigor. Para 
cambiar dentro dun movimento 
político-social comprometido ao 
curso da história. 

Socializando a Natureza e os 
seus recursos, lexislando ·con 
progreso e radicalidade. Nós, to
dos nós; cada un de nós respei
tando un carballo, unha fonte, un 
ave, unha paixase ... Cumprindo 
e facendo cumprir as leis da Na
tureza e a lexislación vixente en 
matéria de meio ambiente. Inda 
que cativas non se cumpren, co
mo as leis de Costas, de protec
ción paixasista de augas, etc ... 
Cada intre, cada momento tare
mos que ser gardiáns do noso 
património e azoute dos nqsos 
verdugos. 

A quen ternos que convencer, 
demostrar e esixir con todas as 
nasas armas e meios da necesi
dade de viver e non de subsistir. 
O direito que ternos a unha exis
téncia harmoniosa, alegre e arre
quecedora. + 

ARTURO EsTÉVEZ 
(PONTEVEDRA) 

Dia da Pátria 
Pala presente quera facer · públi
co o meu asombro ante as últi
mas decisións que está a tomar 
a Dirección da F.P.G. Moitos son 
os despropósitos aos que xa nos 
ten acostumados. Moito nos sur
prendeu a celebración do Dia da 
Pátria Galega do ano pasado 
conxuntamente co PSG-EG e 
mais o PG. Pero o deste ano é 
moito, demasiado. O destes ra
paces xa non ten remédio. Ao · 
mellor para o ano que ven rema
tan indo ao Monte do Faro xunto 
a Pedro Luaces. 

O vindeiro 25 de Xullo, na mani
festación chamada "Unitária" irán 
"Unidos por Galicia" militantes 
"españolistas" -léase Izquierda 
Unida, CC.00.- e presuntos, 
polo menos noutrora, militantes 
nacionalistas. 

Son consciente de que hai moi
tos militantes da F.P.G. que son 
auténticos patriotas e non traga
rán isto. Non quero ser pesado e 
abondar máis no asunto, sim
plesmente facer pública a miña 
opinión e o meu estado de áni
mo. Para rematar dicer que al
guns que sempre celebramos o 
Dia da Pátria, non como outros 
que si o van celebrar es-te ano, 
témolo moi difícil e é posíbel que 
ese dia nos quedemos na casa 
moi apesar noso. • 

XOSÉ M. GoMEZ TORRES 
(COMPOSTELA) 

Apoio ás críticas 
ao plano forestal 
A Asamblea de Grupos Ecolo
xistas e Naturalistas da Galiza 
(AGENG), coordenadora da 
que forman parte a maioria das 
asociacións galegas de defensa 
da natureza, respalda os co
mentários críticos · ao Plano Fo
restal que contén o documento 
asinado por dez profesores e 
catedráticos de Botánica, Eda
foloxia e Ecoloxia da Universi
dade de Santiago divulgado re
centemente . 

TOKIO 
ELAS NON VALEN NADA 

REl.AtA~€ A !01~ bE a.ASl!a 
. ATA Novo .AVI~ 

NANINA SANTOS 

A Gaiteira, A Coruña un; Moraña , outro. César Reboredo,· 34 
anos; Xúlio Ruibal 45. Desempregado un, alcoólico-receptor da 
beneficéncia outro. 

Armados ambos dous do desalento e a desesperanza, dos ciu
mes e de non se sabe que razóns outras, matan á ex noiva e á 
compañeira. 

Non se trata da "Galiza Profunda". Non é tampouco unha vida 
onde as pegadas da falta de traballo, a miséria, o alcoolismo ... 
van deixando un pouso xa incurábel , que tamén. 

É ese machismo requintado, reconcentrado, . aniñado nos angu
miños e no cerebro da sociedade e das xentes que a forman. 

Ese machismo que leva a tantos a agredir mulleres, violar mulle
res, matar mulleres. 

Ese machismo que desde todos os poros esta sociedade desti
la. Alquitara axudada polo meios de comunicación, a família, a 
escola, a tradición, os púlpitos e confesonários, o costume, a 
rotina .. . 

Ese machismo ruinmente combatido desde quen ten poder de 
axudar á igualdade da que os textos legais falan. 

Total, a vida dunha muller non vale nada!• 

Un agoreiro 
vaticinou que antes do 
ano 2000 haberia un 
Papa próximo á 
teoloxia da liberación e 
que Califórnia pediría a 
independéncia dos 
Estados Unidos. 
Admítense apostas. 

Vários directores 
de xornais galegas 
declararon a pasada 
semana na 
Universidade 
· Menendez Pe/ayo de A 
Coruña que se o 
galega non se utilizaba 
máis nos seus médios 
era porque o público 
non o demandaba. O 
argumento é fe ble 
porque segundo ese 
mesmo critério pode 
decirse que o público 
non demanda como 
mínimo a metade das 
inforrnacións que eles 
mesmos publican. 
Suponse ademais que 
os médios cumplen 
unha función de 
servício público e por 
isa cobran subvencións 
(mesmo cobran polo 
uso do gal ego). Pero 
ademais resulta que o 
46,86% dos galegas 
declaran ler en galega, 
segundo os dados 
oferecidos polo 
Instituto Galega de 
Estadística. A 
porcentaxe é moi 
similar se se toman 
unicamente as cidades. 
Só o 7,7%da 
povoación declara non 
usar nunca o galega. 
Estas dados contrastan 
coas páxinas 
publicadas en galeg_o 
(2,41 % o Faro de Vigo, 
6, 12 El Correo Gallego 
ou 3,56% La Voz de 
Galicia que mesmo 
descendeu no seu uso 
nos últimos dez anos). 
A razón principal para 
non usar o galego é 
irrebatibel: porque 
non, porque non lles 
peta, nen lles dá a 
gaña. Que haberá que 
facer para que se 
enteren de que o pavo 
si o· demanda? Unha 
manifestación? O 
primeiro que podian 
facer era probar. 
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As meigas 
trabal lan en contra 
de George Bush. O 
seu desmaio e vómito 
en Tokio foi 
transmitido con 
xenerosidade por 
todas as televisióhs do 
mundo (É iso casual, 
cando a información 
sobre o presidente 
dos Estados Unidos é 
a máis controlada de 
todas?). A sua garda 
persoal deixou que os 
manifestantes 
panameños se lle 
colaran no acto de 
recebimento e os 
botes de fume case lle 
caen na testa (É iso 
posíbel con tanta 
policía e a caron 
dunha base militar 
norteamericana?). 
Posteriormente os 
médios de 
comunicación 
reviviron a sua 
implicación persoal no 
/ranga te 
(Surprendente nuns 
médios afeitas a non 
lembrarlle aos seus 
leitores o que sucedeu 
o dia anterior). E 
agora surxiu Perot, un 
candidato 
conservador, perfecto 
para quitarlle votos 
precisamente a él 
(non ao candidato 
demócrata), un 
miUonário que lle saca 
os tra¡pose co que, se 
ve abrigado a 
polem~zar. dei1xando o 
camiflio ex¡pediito para 
1esiH loim, oon cara de 
p1a!aca 11frHa, chamado 
C~lii 1111ton ,., 

••••••••••••• 
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Entendemos que moitas das crí
ticas ao Plano Forestal destes in
vestigado res son coincidentes 
coas expostas pola AGENG en 
várias ocasións. Críticas que fo
ron ignoradas polo Governo ga
lejgo, como a auséncia dun enfo
que integrador dos usos do mon
te, o carácter case exclusiva
mente produtivista no Plano, o 
insuficiente papel das árbore · au
tóctonas e asimiladas na futura 
produción forestal, a negativa 
opción polos monocultivos cu a 
caréncia de medidas protectoras 
dos espazos de 
maior interese 
natural ("espa
zos sensíbeis") . 

A "Asemblea" 
valora de forma 
moi positiva que 
investigadores 
da Universidade 
·implicados na in
vestigación so
bre diversos as
pectos ecolóxi
cos do monte 
expresen publi
camente a sua 
valiosa opinión 
sobre un asunto 

Moitasdas 
críticas ao 
Plano Forestal 
destes 
investigadores 
son 
coincidentes 
coas expostas 
polaAGENG. 

tan importante para o futuro ecoló
xico do naso país como é o Plano 
Forestal. 

É preciso dicer máis unha vez 
que se non se corrixen, como 
consecuéncia do debate parla
mentário que se está a producir 
nestes dias, os importantísimos 
aspectos negativos que apresen
ta a proposta de Plano Forestal 
do Governo da Xunta no tocante 
á conserva.ción da natureza, cau
sará sen dúbida un grave impacto 
ambiental nos montes galegas.+ 

AsEMBLEA DE GRUPOS EcowXIS-
TAS ENATIJRAIJSTAS DA GAllZA 

Permuy e o 
novo baremo 
Hai moitos que perderon o Norte, 
que teñen as cousas moi confu
sas. Son eses, especialmente, 
os que deben ler esta carta. In
tentemos aclararnos. Para come
zar eolio a miña enciclopedia 
particular, busco a le1ra "p" e leo 
o seguinte: 

"Piñeiro Permuy (P.P.) 1. Dise da
quel que convoca por tres anos 
consecutivos unhas oposicións 
ao ensino e deste xeito mete a 
pata até o fondo, pois en tal con
vocatória non dá saída ao colecti
vo de PNNs senón que embarulla 
o proceso e colócaos .no mesmo 

ROMÁN SESTO 
contratación. · 
Na miña terra a 
isto chámaselle 
enchufismo. 

Oposicións 
á Telefónica 

TEÜo .4 CotJÚENÚA 
TllAwQuiLA A idea do que 

se pretende se
xa novo bare
mo para con
tratar futuros 
profesores con
siste en primar 
a nota dun exa
m e oral nas 
oposicións e do 
que non que
dan constata
cións controlá
beis. Se ternos 
en canta que 
os presidentes 
dos tribunais 
das oposicións 
son nomeadas 
a dedo xa está 
argallada a ou
tra trampa: eu 
nemeo o meu 
tribunal que se

O dia 30/5/92 participei, como 
milleiros de opositores máis, 
nunha convocatória de exame 
para cobrir prp.zas de O.T. P. l. 
en Telefónica. la ás probas con
vencido da limpeza con que te
rian lugar. A casualidade puxo 
fin ás miñas esperanzas de ob
xectividade na realización das 
mesmas. 

o 0,2'5..t 0os ·Hevs 
PELiro.s MoNETAIÚes 
1°N11iiroo 11~ f"r>Mfl.tl 
>1wD1A1.. 

saco que os opositores libres. 2. 
Equivalente da Trinidade Santísi
ma na Xunta da Galiza porque é 
tres persoas e ao mesmo tempo 
será unha só: a primeira é a que 
convoca, contta o critério xeral, e 
por segunda vez, esas oposicións 
e acaba escondéndose cando as 
anula unha senténcia do Tribunal 
Superior de Xustiza da Galiza; a 
segunda persoa é aquela que re
corre tal sentén-
c i a cando está 
de acorde con 
ela: e a terceira 
é quen, senda o 
principal impul
sor dunhas opo
sición s, está a 
favor da sua 
anulación ape
sar de querer 
usar a nota des
tas oposicións 
como baremo á 
hora de- contra
tar profesorado 
non numerario 
(isto si que é te-
o l ox í a!). 3. Per-

A ideado que 
se pretende 
sexa novo 
baremo 
consiste en 
primar a nota 
dun exame 
oral do que 
non quedan 
constatacións. 

sonaxe que polo explicado nas 
duas acepcións anteriores debe 
dimitir urxentemente". · 

Callo o periódico, "La Voz de Gali
cia", ten data do 26 de Xuño e in
forma sobre unha reunión que ti
vo o conselleiro de educación 
(P.P.) cun colectivo aoque prome
te "cambiar el baremo para con
tratarLOS". Atendede ben á notí
cia, intentarei explicala: Piñeiro 
Permuy pretende contratar a un
has determinadas persoas (con 
nemes e apelidos) e para poder 
facelo quer cambiar as normas de 

·ATERRA 
PROMETIDA 

A contribución 

dos emigrantes 

ao proxecto 

rá quen me diga os que me po
den acceder ao pesto de traballo. 
"Yo me lo guiso, yo me lo como". 

Pergúntome cal será a opinión 
de.ses parados que levan anos 
nas listas á espera dun contrato 
e que de súpeto poden ver como 
se esnaquizan todas as suas ex
pectativas , máis ho.nradas que 
as de outros. 

Pero en toda esta história o ver
dadeiramente triste é observar 
como ANPE, CCOO e UGT 
aproban esa desfeita que vai ser, 
se non o evitamos, o cámbio no 
sistema de baremación. Que non 
me digan que non se pronuncia
ron a favor deste eventual cám
bi o cando o máis relevante e 
sospeitoso é que non o fixeran 
en contra. Compre ter en canta 
que o seguinte paso poderia ser 
que cada ano se renovasen os 
contratos en función da nota da 
oposición. Xa empezo a ver zo
zobrar o inestábel barco da esta
bilidade no pesto de traballo. 

Estou farto. Vai senda hora de 
acabar coa precária situación la
boral dos PN Ns e co escandalo
so deterioro do ensino público 
que buscan alguns. A solución a 
estes problemas pasa por un 
sistema de acceso diferenciado 
para o colectivo de PNNs e un
ha maior oferta de emprego. Se 
hai alguén que non aposte por 
estes postulados significa que 
perdeu o Norte.+ 

CmRAN M. ARGmAY 
(RIBEIRA) 

Segundo informan uns comuni
cados difundidos por represen
tacións sindicais da ef)lpresa ao 
finalizar o exame de O.T.P.I na 
faculdade de 
Ciéncias da In-
fo rm ación de 
Madrid, nunha Nunha das 
das mesas ato-
pouse un ha 
carpeta, esque
c id a por un 
opositor, con
tendo as bases 
da convocatória 
asi como unhas 
follas nas que 

mesas 
atopouse 
unha carpeta 
contendo as 
bases da 
convocatória 

constaba unha asi como 
par1e impor1an- unhas follas 
te do exame. 

Na filtración es
taba implicado 
un dos mem
bros do Tribu
nal . Os feitos 
foron recoñeci-
dos polo intere-

nas que 
constaba 
parte do 
exame. 

sado quen engadiu que deixara 
as perguntas no seu sindicato 
para a sua custódia. Asi consta 
na Acta do Tribunal do dia 
10/6/92. 

A empresa resolveu o problema 
anulando as perguntas en 
cuestión. 

Opino que o casual descobri
mento da filtración de certas 
perguntas é un motivo máis que 
suficiente para anular os exa
mes e facer unha nova convo
catória. Que a casualidade non 
funcionase coas restantes per
guntas, asegúranos que non fo
sen filtradas? 

Quera expresar a miña protesta 
polo método empregado na ela
boración de ditas exames que 
permite aos membros do Tribu
nal a filtración das probas e asi
m esmo pela falta de claridé;ide 
con que se leva a cabo a sua re
solución.+ 

XANL RON 
(A CORU -

O inxente exílio galego ten sobre a 
nación a forza dun corpo gravitacional. 
Desde a xeografia diferente, o país 
mudado non pode nunca esgazarse da 
terra que perdeu. Privado de alento 
vexetativo, o chan desertado vive en 
debalo. A primeira realidade da 
emigración, dentro e fora do país, é o 
domínio do que está ausente, da vida 
roubada e da frustración colectiva. 

de transformación 

da Galiza. PROXIMAMENTE A VENDA · . 
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A disposición do profesorado a formarse é óptima, 
segundo Alberte Anséde presidente da AS-PG 
Nove xornadas do ensino simultáneas 
celebraranse durante o mes de Setembro 
• XAN CARBALLA 

Descentralizar as 
actividades de 
renovación 
pedagóxica foi a 
consigna que a 
Asociación Socio
Pedagóxica Galega 
marcou para este 
verán, despois de 
dezaseis anos de 
actividade 
ininterrompida. 
Durante o mes de 
Setembro convoca 
nove distintos 
encontros en 
cidades e vilas 
galegas, esforzo 
organizativo que 
leva adiante 
despois de asinar 
un protocolo de 
colaboración co 
indicato UTEG. 

Segundo Alberte An ede, pre i
dente da A -P , xa non teñen en
tido unha x mad gl bai , enón 
mái lo ai , ' a experiéncia dicía
no que por exemplo cando e ce
lebraban na Coruña un 7 % do 
a i tente prov iñan da cidade ou 
arredore . Sen perder o critério in
terdi ciplinar de facer confluir o 
dou nivei (EXB e BUP na termi
noloxia pre-LOGSE), era mellor, 
ape ar da dificuldade organizati
vas, ir a encontro locais". 

En moitos ca o retóman e deno
minacións que xa eran tradlcionais, 
noutros nacen novas xornadas nal
gunhas localidades. Oeste xeito as 
Xomadas de Ensino chegan á sua 
decimosexta edición (7 ao 11 de 
Setembro na Coruña); en Ponteve
dra celebrarase a IV Semana de 
Educación (14 ao 18 de Setembro) 
e no Ferro} os III Encontros PEda
góxicos (21 ao 25 de Setembro). 

, ·De nova criación serán as Semanas 
de Educación de Riveira, a Semana 
de Educación Medio-ambiental de 
Muros e os Encontros Pedagóxicos 
~e Santiago, Ourense, Lugo e Vi
veiro. (ver recadro). 

Os programas que se distribuen 
desde hai várias semanas incluen 
diferentes actividades en comun, 
"parte do esforzo organizativo su
pono elaborar a programación, pe-

Curso de psicomotricidade para ensinantes dur~nte unha anterior edición das Xornadas de Ensino 

ro coincidindo en vinte dia sae ensino infantil e médio, cando me- rio de escolla nese aspecto será a 
mái económico traer a algunha nos neste último nas áreas máis di- profisionalidade e que se impartan 
xeQte ou poñer en marcha determi- námicas (Língua e Literatura Gale- en galega. 
nado eminário ". Do 700 a is- gas e Sociais), estando os progra-
tente que agruparan o pasado ano mas cheos de actividades prácticas: 
vai e pasar, en estimacións de An- cursos de teatro , plástica, danza, 
sede, a perta de 2.400, "cinco das confección de marionetas, psico-
convocatórias fainas a AS-PG en motricidade, fotografía, ... O crité-
colaboración coa UTEG e cateo vi-
cever a. Isto é asi despois de asi
narmo un protocolo de colabora
ción que con este sindicato que nos 
permite o uso de locais seus e nós 
pola nasa parte oferecémoslle as 
facilidade das nasas produccións 
aos seus afiliados, de xeito que o 
prezo de asisténcia a calquera das 
escalas de verán é case simbólico''. 

Apoio económico 

Até agora o Ministério de Educa
ción tiña un orzamento exclusivo 
adicado a Escotas de Verán, unha 
parte do cal era transferido ás co
munidades con competéncias ple
nas. Este ano a Xunta vai contar 
con fondos próprios pero está ain
da pendente da asignación ministe
rial polo que non é fácil estimar cal 
vai ser a subvención que van rece
ber estes encontros, que custan 
ruáis de seis millóns de pesetas. 

En calquer caso a programación le
varase adiante de todos os xeitos, 
segundo Alberte Ansede. En canto 
aos contidos, fan especial fincapé 
en que se cobran todos os níveis do 

A Coruña. XIV Xornadas do 
Ensino. 7 ao 11 de Setembro no 
Instituto Agra-2. Información 
nas Librarias Couceiro, Lume e 
Nós e no Tfno. 27 82 59. 

Riveira. I Semana de Educación. 
14 ao 18 de Setembro no Colé
xio de Palmeira. Información na 
Libraría Raxado e Gral. Franco 
64-66 3º dta. Tfno. 87 36 54. 

Santiago. 1 Encontros Pedagó:xi
cos. 21 a 24 de Setembro na Es
cola de Maxistério. Información 
na Libraría Couceiro e Avda. Lu
go 2A, 1º dta. Tfno. 59 34 69. 

Ourense. I E:µcontros Pedagóxi
cos. 21 a 24 de Setembro. Inf or
mación no Parque de San Lázaro 
14-3º. Teléfono 23 31 34, e nas 
Librarías Tanco e Stylo. 

Ferrol. ill Encontros Pedagóxi
cos: 21 ao 25 de Setembro no 
Instituto Sofia Casanova. Infor-

<m~ción na Libtaria Helio,S e Rua 

Nas últimas edicións o debate so
bre a LOGSE centrou parte dos 

· programas e neste verán seguirase 
coa discusión sobre a reforma do 

Maria 20-1~. Tfno. 35 87 50. 

Lugo. I Encontros Pedagóxicos, 
18 e 19 de Setembro na Escala 
de Maxistério. Información nas 
Librarías Biblos e Alonso e na 
Ronda da Muralla 58. baixo. Tf
no. 22 5812. · 

Muros I Semana de Educación 
Medioambiental. 21 a 24 de Se
tembro no CP Lauro. Informa
ción na lmprenta Print e nos Tf
nos. 87 36 54 e 82 37 54. 

Pontevedra IV Semana da Edu
cación. Do 14 ao 18 de Setembro 
no IB Valle-Inclán. información 
en Pontevedra (Pasanteria 1-22 • 

Tfno. 85 29 50). Vigo (San Sal
vador, 5 ent. Tfno. 48 21 19). Vi
lagarcia (Baldosa 7-2º Tfno. 50 
53 23). 

Viveiro. I Encontros Pedagóxi
cos. Información na Libraria 
Porta da Vila? na Rua Zapateria 
50~1º ou'no 'rfno. 56 15 41.+ 

ensino, "en dous aspectos: coñeci
mento do novo sistema tal como 
vai ir implantándose nos próximos 
cursos e como afecta laboral e pro
fisionalmente ao profesorado, por
que nos próximos anos as prazas 
non estarán asignadas a centros se
nón a zonas". 

Maior asisténcia 

Houbo un claro periodo de esmore
cimento neste tipo de encontros, 
pero nos últimos anos as expectati
vas mudaron ostensibelmente, "as 
actividades que organiza a Admi
nistración teñen unha meirande 
consideración legal, a efectos de 
sexénios e outras prestacións. Fan
se fóra de horas de traballo e xeral
mente teñen pouca calidade e a asi
téncia vai forzada por esas razóns. 
A proba do éxito destas escalas de 
verán é que a programación alter
nativa que oferecen teñen unha 
acollida moi superior pésie a non 
server a efectos de oposición ou 
concursos, ainda que si van ser 
aceitados para o cobro de sexénios. 
"Nestes encontros hai unha cotas 
de matrícula, hai que pagar despra
zamentos, pero se ofereces unha 
programación de calidade a miña 
observación -continua o presidente 
da AS-PG- é que a disposición do 
profesorado para formarse é ópti
ma. Ademais non só participa se
nón que a tendéncia a integrarse na 
asociación é crecente". • 
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DIAS 

•Polémico libro do 
crego de Camariñas 

Cun título sensacionalista onde os 
haxa -Corrupción socialista y bru
tal corrupción del cura de Cama
riñas- , o ex-párroco da vila de en
caixes, António Velo Fernández, 
trata de pór luz, a sua luz, sobre o 
longo conflito que mantén cos po
deres locais, un ano despois da sua 
renúncia á parróquia. 

Segundo informa Xosé Manuel 
Lema, Antonio Velo arremete con
tra o alcalde e o tenente de alcalde 
de Camariñas, ambos do PSOE, 
contra o arcebispo de Compostela, 
o govemador Civil e Garcia Sabell 
entre outros persoeiros da vida pú
blica comarcal e galega. Contra o 
PSOE de Camariñas non aforra ca-

lificativos e probas de supostas co
rruptelas. Acúsaos de manía perse
cutória, falsidade, embaucarén ao 
povo, utilizaren métodos mafiosos 
para intimidaren aos viciños, arri
márense aos narcotraficantes para 
chegar ao poder, etc ... 

Do actual alcalde o ex-párroco ca
mariñán tira á luz un escuro pasa
do nas antigas cooperativas de ma
riscadores da ria e acúsao de tentar 
negociar, para beneficio próprio, o 
solar do cimitério parroquial que . 
abriu toda a polémica e enfronta
mento entre as duas partes. Para o 
sacerdote o principal culpábel de 
todo o embrollo que o iqlpulsou a 
pedir a xubilación antecipada, foi o 
fotógrafo e concelleiro socialista 
Manuel Valeriana Alonso, a quen 
tilda de padriño do PSOE comarcal 
e executor das ardes mafiosas 
emandadas do poder. 

Atáca aos meios de comunicación 
por magnificar a oposición; xuices 
e fiscais son alcumados de defen
sores do PSOE; di sentirse abando
ado polas autoridades eclesiásticas 
que claudicaron por temor a un fa
to de manifestantes deixándoo ·só 
ante o perigo. Conta que sofreu un 
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cruel martírio no último ano e que 
foi tiroteado na fiestra da reitoral. 

Ao arcebispo Rouco táchao de ne
fasto e atribúelle afirmacións do 
tenor de "non te opoñas a nin
guén, se o fotógrafo pede a igrexa 
dalla, non te opoñas aos socialis
tas que teíj.en todo o poder e úsano 
como unha ditadura. O que estás a 
facer é digno dun mártir, mais a 
xente non entende iso e como o 
poder úsano ditatorialmente po
den incomodarse e traer conse
cuéncias funestas" . + 

• Misa dos Quilombos 

Na noite do domingo 19 a Praza do 
Obradoiro acollerá a Milton Nasci
mento que interpretará acompaña
do de Carlos Santana, Pablo Mila
nés, Paul Winter e o seu próprio 
grupo a Misa da América Negra. O 
concerto pon o ramo ás celebra
cións cos concertos Afroamérica 
92, que ten os seus concertos prin
cipais nas noites do venres e o sá
bado no Estádio de Balaidos de Vi
go, con actuacións entre outros de 
B.B. King, Tracy Chapmann, Ke
tama e Gilberto Gil. 

•Teatro en Ribadávia 

Fiel á sua cita, apesares das difi
culdades que teñen que vencer ano 
tras anos, chega o calendário da 
Mostra de Ribadávia de Teatro que 
se vai celebrar entre o 5 e o 9 de 
Agosto. Intervirán as compañías 
Primer Paso (Madrid) cunha ver
sión do guión de Pedro Almodóvar 
Entre Tinieblas; Wurre Wurre (Bél
xica) con Breves Encontros (Ac
cións nas ruas); Teatro Corsario 
(Valladolid) con Asalto a una ciu
dad de Lope de Vega en versión de 
Alfonso Sastre; Teatro Tarima (Pa
ís Basco) con Domingueros; Pen
dolari Dell' essere (Italia) con Ta
tum-Tatum Crack. Na xomada de 
clausura o Centro Dramático Gale
ga poñerá en cena a última produc
ción Un soño de verán e na mañá 
dese domingo 9 de Agosto cele
brarase o liqiiar preparatório do 
Congreso Xeral do teatro e das Ar
tes Escénicas de Galicia a celebrar 
en Ribadavia o próximo ano. + 

• Lingüístas 
para as empresas 

A meio dun acorde da Dirección 

de Política Lingüística con dife
rente empresas, a Xunta propor
cionaralle os servícios dun lingüís
ta que durante seis meses impulsa
rá e supervisará o proceso de nor
malización do idioma galega. 
Asinaron o documento, xunto a 
Manuel Regueiro , Antonio Arenas 
(LARSA), Hernández Soto (presi
dente dos empresários da Cons
trucción), Ramón Castromil e Flo
rentino Cacheda. + 

•Cesión 
da Casa de Alba 

O Duque de Alba, Jesus Aguirre, 
asinou un convénio co alcalde de 
Castro Caldelas polo que se cede 
o castelo da sua propriedade para 
que o concello, por tempo inde
terminado, o admini tre para fin 
benéficos e cu ltu rais. No acto 
animou á Xunta e aos concellos 
no que a ca a nobiliária ten cas
telo e outra propriedade a que 
e anime a acol1er e á cesión 

que e tán a fa er, comono ca o 
de Monterrei, Monforte e Vilalba. 
Até agora, con Ca tro Caldela , 

6 pro perou un concerto con 
Pontedeume. + 

r------------------------------------------------, 
Na praia, na montaña, na oficina ou na adega non 

esqueza un exemplar de 

EsTAMPAS 
DO MUNDO 
ELEGANTE 

a obra cardinal de Xesus Campos. 

De Ramón Piñeiro a Antón R ixa, 
dos folguistas aos PNN , 
médio cento de texto 

ilustrado . 

UN CORT~ A NAVALLA 
DA, ULTIMA 
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· FAGA XA A SUA RESERVA 
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Memória falaz 

A vida vexetal, 
segunda novela 
de L. X. Pereira 
O protagonista-narrador de A vi<)á 
vexetaJCl) de Luís Xosé Pereira;·co
lle papel e vai pondo nel as suas 
lembranzas. É o preciso momento 
en que remata a vida vexetal, o fin 
desta "ven marcado pola restaura
ción da memória, pola recupera
ción de todos os meus signos de 
identidade" (páx. 109). Mais, non 
será a memória falaz? A recupera
ción da memória non será máis 
que disposición de diversos reta
Hos para que elaboren unha "histó
ria supostamente verdadeira"? O 
narrador vai pondo no papel "reta
Hos ", fragmento da ua vida que 
queren er partes da to,talidade. 
F ragmentos e retallo que lle (e 
no ) van dicer o 

Luís Xosé Pereíra cando gañou o Xerais con As horas de Cartón. 

que foi a ua vi-
da. A cidade en 
que vivía, que a 
cada interlúnio 
era invadida 
polos dinosáu
rios. A rapaza 
da gabardina 
que un día se
gui u e que era 
Pandara. Coñe
céraa e amáraa. 
Abandonará o 
domicílio ma
terno - empre 
viveu arrodea
do de mullere . 
Bu cará traba
Llos para subsi -
tir e viver con 
Pandara. Pan
dora, que pinta 
aguarelas. Será, 
o tempo que e -
texa con ela, o 

O mundo 
ergu ito 
n ta 
novela é 
estraño, 
ombrizo, 

inquietan
te, 
violento. 
Un mundo 
criado con 
tropezos e 
achados 
líricos que 
acaban por 
fascinar. 

final da deméncia porque "a oli
dade é tamén deméncia, e di o e -
tou eguro . Un dia encontrará un 
gato na rua. Como Pandora go ta 
do gato , levarao a casa. Ela terá 
moita atención co gato e un dia 
adquire 'o ra go dunha 9-ata len
ti imamente pero en deter- e, e o 
eu corp branca e tran parente 

por min tan longamente amado 
mudava onvertendo- e en felino . 
Pa an o dia . Vi itan a Batalha, 
que pa a o tempo bebendo e va
riando "até o infinito hi tória re
petida durante ano ". Sáb e que 
p ou a infáncia en pai e que hai 
algo - unha culpa, un baleiro no 
corazón, un acidente da infáncia
que orilla pouco a pouco. 

Pandara cada dia ten máis atención 
para co gato. Ten ciumes: "a pu
pilas de gato e a pupila de Pan
dara eran dunha emellanza obre
colledora na ua cadéncia de xelo". 
Ten que deixar o traballo e volven 
os pesadelos, o "devir dos dias dei
xava en min un pou o de tristeza 
densa que apenas me deixava res.,, 
pirar". Decide matar ao gato: 
chímpao ao mar para que tornen os 

dias felices. Mais o que torna é a 
soedade, a loucura; e o interlúnio, 
momento en que os dinosáurios to
marán outra vez a cidade. O inter
lúnio tamén custa a vida a Batalha 
e anúncia que Pandara vai ter un 
fillo. Constata que nela hai duas 
mulleres: a muller que coñecera 
con gabardina e outra "unha torpe 
silueta avultada e egoísta, allea por 
completo a min, excepto polo filio 
meu que en si levaba". Pero antes 
do Antroido todo cámbia e Panda
ra torna a ser a que sempre fara. 
Nace o neno, e batíiao nunha es
traña cerimónia, da que desperta 
cos br<l?OS en cruz. O despertar se
rá o fin de todo: Pandara e o nena 
martas, e do que aconteceu só gar
da secuéncias fragmentadas, ana
cos de pesadelos. É o manicómio. 
As lembranzas, César, seu primo. 
Aquel baleiro da infáncia. Agora · 
lembra todo: agás unha causa: 
Pandora. Até o hospital psiquiátri
co que non recoñecia, pero que era 
o lugar, "o escuro lugar en que tiña 
comezado todo o horror da miña 
adolescéncia e xuventude". 

Con esta segunda entrega narrati
va, Luis Xosé Pereira incide outra
volta naquilo que fara o tema da 
ua primeira novela, As horas de 

cartón (1985): o tempo. O tempo 
que é memória (momento en que 
remata a vida vexetal) e, xa que lo
go, pa ado. Non existe o presente. 
O pre ente on "hora de cartón" 
- imobilizadas, nas que nada 
acontece-, vida vexetal, "o vacio 
de hoxe, que ten por horizonte este 
paí de corredores branca que son 
habitado por mil prantas diferen
te ". Mai a memória pode ser -e 
de cerco eo- falaz. Falaz porque 
fai lembrar causa que nunca acon
teceron. Acontecimentos que nun
ca tiveron lugar. Falaz, ao cabo, 
porque e tá chea de brétemas que a 
botan a perder e por i o cabe ima
xinalo todo: até Pandara vella, co 
eu fillo no colo. 

Mais ao contrário do que na sua 
primeira novela, Luís Xosé Pereira 
esquece aqui os procedimentos téc
nicos que engaiolaron daquela a 
unha série de leitores e critérios e 
aprofunda máis na linguaxe a nas 
personaxes. E no universo en que 
estes se moven. Un universo cir
cundado de mistérios, que ás veces 
poden enxendrar resonáncias de 

AS AVES DE RAPINA 
EN GALIZA 

Guía de campo e guía didáctica 
Pablo Rodríguez (Oitabén) 

fondo lirismo mais que con. maio~ · 
frecuéncia deitan· un· transfondo si
nistro e perturbador. Por iso o mun
do ergueito nesta novela é estraño, 
sombrizo, inquietante, violento. Un 
mundo que está criado grácias 'a un 
estilo con tropezos e achados líri
cos que acaban por fascinar. 

A vida vexetal é unha novela moi 
medida, de leitura nada fácil, ben 
que o autor non poña dificuldades 
suplementárias ao leitor. Unha no
vela que -se ben se fixo espe
rar- confirma as esperanzas que 
se puxeran en Luís Xosé Pereira 
cando publicar~ As horas de car- · 
tón, pois que a presente supera a 
aquela en moito, sobretodo porque 
o autor sabe que a novela é algo 
máis que técnicas literárias e soubo 
converter a sua obra nunha requisi
tória contra a vida, contra o desti
no, contra o ordenament-o fatal das 

COMENTARIOS 
DE'IBXTOS 

CONfEMPORÁNEOS 

-· Oaudio Rodñgua Ftt 

ij:t-!t 

Comentários 
de textos 
contemporáneos 

Con ese titulo escolma o profesor 
Roríguez Fer un fato de análises 
literárias, catorce en total, sete sobre 
prosa e outros de verso, recollendo 
materiais realizados desde diferentes 
ópticas: a ecdótica (Alonso Montero, 
estrutural (Carme Blanco), erudición 
documental (Filgueira), narratolóxica 
(Dario Villanueva), ideolóxico-

causas que os homes --coa sua hi:. 
pocresia- converten en in úteis e 
absurdas. De aí, talvez, que o úni
co refúxio da vida sexa, como o 
protagonista de A vida vexetal, o 
pasado, a memória, ainda que sexa 
falaz. Ainda que a história que nos 
traía non sexa verdadeira. + 

XGG 

1) Col. Relatos n9 l. Bahía Edidóns. A Co-
ruña, 1992. . 

Fraga: . 
unha proposta 
.conservadora 
Pode o pensamento conservador 
dicer algo de interese a un galega? 
Ten a política conservadora algu
nha posibilidade de sumar .desen
volvemento na Galiza? Na Memo
ria e no horizonte, Manuel Fraga 
Iribarne áporta unha opinión sobre 
ambos aspectos. 

Fraga, autor moi prolífico e repeti
tivo, recolle neste volume catro en
saios "dende Galicia e nas portas 
dun novo século". No primeiro 
analiza a cultura, a história e a lín
gua. É un estúdio superficial, pero 
optimista, sen prexuizos. Nisto . 
Fraga contrasta con outros ensaista;s · 
nos que está sempre a frol de pel un . 
resto sen cicatrizar de autoódi6 e de 
resentimento: dous sentimentos tí
picos de certo ananismo mental e 
de envexa de triunfadores económi- . 

filosófica (Torres Queiruga, et9 ... 
Inclúese na colección de Xerais 
Universitária. • 

Diarios 
de Schulz 
Introducidos por X.M. Vidal Romaní, 
publícanse estes diários de campo de 
Guillerme Schulz, autor da primeira 
Descripción Geognóstica do reino de 
Galicia, que xa publicara 
facsimilarmente no 1985 a editorial de 
Sada. Segundo Vidal Romani o interese 
desta publicación -orixinal e 
transcripción- debe servir para coñecer 
mellor a nosa história xeolóxica. • 

CUADf.RNO DE CAMPO, N/ l 
·~ 1Sept • N~\'.1&32) 
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cos ou artísticos. Fraga non; Fraga 
non ten eses tristes !aios de curuxa: 
respira satisfaceión. E . isto transmí
tese e produce tons resultados. 

O segundo ensaio, "Un modelo pa
ra o meu país",, define doadamente 
a mentalidade fraguiana: unha au
tonomía como "rexionalización" do 
estado; a autoideñtificación - certo 
orgulJo de ser galega e de crecer 
desde as raíces-, a administración 
única como coordenación desde o 
Governo galega das diversas insti
tucións territoriais e a "Confedera
ción helvética" como paradigma 
das relacións interestatais ás que 
poderíamos aspirar. Resulta chama
ti v o esta referéncia á Suiza, país 
confederado e de resultados efica
ces nese modelo. Cando Fraga pen
sa na autoidentificación, lémbrase 
de Baviera; cando analiza forinas 
políticas trae, neste intre, o ex"em
plo da Suiza. Tal. vez porque na 
Suiza exempfariza a eficácia cun 
notábel conservadurismo social. 

O terceiro ensaio "Diante dun novo 
milenio" obriga a Fraga a descender 
algo máis ao terreo. A sua oferta 
política xa encolJe. Fraga defende a 
rexionalización de Europa. Non é 
capaz de abordar a problemática 
das nacións; non as menciona. Es
crebe páxinas e páxinas na ambi
·güidade: "En definitiva, e parafra- , 
seando un coñecido autor, podemos 
hoxe dicir que as o.acións quedan 
pequenas para acadaren certos ob
xecti vos e resultan grandes para 
conseguiren outros"(p.103). Usa a 
palabra nación como idéntica á es
tado; aSí de impávido. Parl:!- a Galiza 
reivindica un posta en todos os fo
ros rexionais: ARE, ARFE, CRPM, 
CEDRE etc. Considera axeitada a 
política económica elaborada en 
Bruxelas pala Comisión das CC EE 
que coloca á Galiza no obxectivo 
nº l, un grupo de rexións insufi
cientemente desenvolvidas, como 
outras 8 españolas. Nas pp. 111-112 
enumera o programa do MAC-1 pa
ra o que habilitan medidas estrutu
rais ata 1993. Fraga afirma que o 
seu governo se atén a estes progra
mas e ere que servirán para o mer
cado único que ternos ás portas. 

O derradeiro ensaio, "Unha nova 
orde internacional", sérvelle para 

GAldlA 
editora 

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

Apartado 1168 - 32001 OURENSE 
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matizar a proclama de Bush e ou
tros· políticos occidentais na busca 
dunha orde diferente á que predo
minou despois da Ilª Guerra Mun
dial. Orde que debería contar con 
vários conxuntos, peculiaridades, 
reequilíbrios etc. O ensaio conclue 
cunha ref eréncia a Cuba, á sua his
tória e situación presente: denún
cia do bloqueo ianqui, defensa de 
relacións políticas á marxe da ide
oloxia partidária dos poderes de 
cada estado e xustificación da sua 
viaxe ao Caribe por razóns de nos
tálxia persoal e de axuda aos emi
grantes galegos. Este remate capi
tular paréceme 
o mellor do li-
bro: apresenta 
sinceridade, 
sensatez diplo
mática e aber
tura mental. 

Para Fraga o 
pensamento 
conservador 
pode rec.uperar 
para a convi
véncia a todos 
os galegos, des
de a Galiza e 
desde a España, 
nunha síntese 
relaxada de 

Fraga non 
se atreve a 
4bordar a 
realidade 
histórica 
das 
nacións, 
mistifica a 
significación 
de rexión. 

dogmas. Os mitos españois e os ga
l egos non serian opostos, senón 
converxentes e coadxuvantes. E a 
cultura galega coa língua própria, 
língua de reís e do povo, ten que re
cobrar a norrnalidade nunha xusta
posición coa española. A política 
conservadora pode desenvolver este 
país coas medidas da CE; non se di
simülan as dificultades, pero sobar
da o optimismo. 

Seguro que esta obra de Fraga vai 
~er unha certa acollida entre os ga
legos menos refractários ao cám
bio. Tamén seguro que non vai pe
netrar no españolismo lacaio de 
certos sectores. Para os ga1egos 
non asimilados esta obra merece 
certo re~peto: non é sectária. Man
tén os defectos xa consustanciais 
de Fraga: calar o que non lle con
vén, frivolizar certas referéncias 
para que servan aos seus intereses, 
manipular citas. 

Fraga non se atreve a abordar a re
alidade histórica das nacións; iden
tifica nación con estado; mistifica 
a significación de rexión que, de 
ser unha referéncia xeográfica, el 
úsaa como comunidade sen mati
ces. Resulta grave que este político 
de nível universitário non se atreva 
a estudar frontalmente o feíto his
tórico das nacións, nen a sua capa
cidade de convocatória, especial
mente neste hora de construir un 

novo espácio comun en Europa no 
que falen todos os entes existentes. 

É penoso igualmente constatar a fri
volidade coa que Fraga deforma ci
tas ideolóxicas de autores. Por 
exemplo, "Sempre haberá pobres e 
ricos entre vós". Aparte de ser un 
texto evanxélico, a afirmación dra
mática responde á realidade humana 
e social" (p. 127), Xesus, segundo o 
evanxeo de San Xoan, XII, 7-8, de
fende a Maria Magdalena, cando es
ta lle verte un frasco de perfume nos 
pés : "Déixaa estar, dille ao presi
dente da mesa, que garde isto para o 
día do meu enterro; pois pobres 
sempre os tedes entre vós, mentres 
que a min non sempre me ides ter". 
Xesus constata unha realidade, a 
existéncia de pobres no seu tempo; 
nada di do futuro, nen aproba a de
v adita existénci.a Nós podemos 
constatar esa mesma realidade e pa
rece que nos empeñamos en criar si
tuacións que empobrecen. Para Fra
ga citar de memória e manipular as 
frases o mesmo que algunhas for
mas relixiosas na suas ida5 a santuá
rios, non ten importáncia. É un mé
dio usual dos conservadores na bus
ca de clientelismo. 

Por fin, o mais grave de todo o tra
tamento fraguiano é esa entre "cre
dulidade" e "simplismo" cos que 
este govemante promete solucio
nar os problemas. Promesas que 
logo a prática desminteu, polo me
nos, reduce a éxitos miudos onde 
el esperaba vitórias resoantes. Non 
é solo na campaña de presidente 
da ARe, onde acadou un · fracaso 
tan desmedido, é noutros sentores 
moito mais importantes: reindus
trialización, normalización .do 
idioma, solución da crise agrário
pesqueira, etc. Todo está na Galiz,a 
en mutación, e os logros da Xunta 
de Fraga son escasos. Un govemo 
tan pouco agresivo cos problemas 
urxentes e tan desaxeitado en cer
tas consellerias, non se lexitima 
con estas bravatas literárias de cer
to bon dicer e sincera comunica
ción cos leitores. A esta ''creduli
dade" cómpre unir un esbaiamento 
operativo cara populismos perigo
sos: na romaxe ao Faro chantadi
no, onde emporcaron tan grave
mente o monte, no nomeamento de 
J. Iglesias como "embaixador" etc. 
hai unha praxe estrafalária, de mal 
gusto e de despilfarro ; hai unha 
reproducción de amigos modos an
tidemocráticos que i:etoñan na ac
ción fraguiana. Mais que patético, 
este Fraga contraditório é un peri
goso actor teatral da vella farsa: 
adoptou a democrácia formal, pero 
anda pola vida na demagóxia.+ 

FRANCISCO CARBALLO 

XAMONERIA 

ABRENTE 

Álvaro Cunqueiro 34, Teléfono 48 27 54 - 36211 Vigo 

A vangarda 
tradicional 

Es coitando 
medra-la herba 
de Muxicas 
Este último disco de Muxicas o 
mesmo evoca unha festa popular 
ao pé dunha carballeira, que requi
re a atenta escoita nun bon aparato 
musical, no que detectar minucio
samente os pequenos detalles, que, 
nomeadamente na percusión, tive
ron a ben coidar estes músicos, 
que non se resignan a seren pezas 
dun museu tradicional decadente. 

Sen modernizarse instrumental
mente, Muxicas foron procurando 
novas combinacións sonoras, coi
dando con exquisitez a interpreta
ción, e desafiando, porén, aos que 
teiman nunha desvirtuada moder
nidade, baeada no escurecimento 
das nosas raíces. No ·caso do grupo 
vigués, o "popular" é peneirado 
por unha racional distribución das 
distintas famílias instrumentais, 
que devén nunha doada estiliza
ción, que demanda desta nova pro
dución a necesária atención que 
comentaba ao comezo destas liñas. 

O disco supón a continuación dun
ha xeira artística iniciada na sua 
anterior gravación, "Desafinatu
rum", que logra nesta ocasión a 
sua plena madurez. A materializa
ción deste enfoque detéctase can
do, por exemplo, nun mesmo te
ma, a melodía central vai variando 
de discurso· instrumental; cando as 
distintas fases da interpretación 
conservan a unidade dun todo co
mun, desconcertando talvez ao ou
vinte, pero facendo máis amena a 
degostación da·escoita. 

Muxicas son nesta ocasión sete 
músicos; un deles, Xosé Manuel 

Bon exemplo 

Rapazas 
de hoxe en día 
O éxito de Rapazas de hoxe en día, 
algo minoritário pala sua emisión 
na Segunda e esquecida cadea da 
TVE, pode verse aumentado pola 
re-emisión. da série pola primeira 
canle de TVE. O descoñecimento 
tia série -moita menos publicidade 
que a oferecida a séries máis custo
sas e falidas coma Réquiem por 
Granada e Tango, as duas particu
larmente hom'beis- fixo que fose 
unha série que foi gañando especta
dores grácias ao boca a boca, e o 
descobrimento dun dos poucos pro
gramas dignos feítos no ano. 

F. Colomo, o director, inaugurou a 
comédia madrileña, fenómeno 
que, para a sua desgrácia, acabou 
misturándose con esa terra baleira 
da "movida", pero que ofereceu 
nun tempo onde era posíbel falar 
dun cine español, unha corrente de 
frescura -ás veces convertida en 
esquecimento da calidade- e da 
naturalidade de actores e actri
ces- ás veces sumidos nun mar 
de tics. Algo que case duas déca
das antes se fixo en Inglaterra -o 
free cinema- e na Franza -a 

Femández, convértese desta vez 
no compositor oficial do grupo, 
dada a cantidade de pezas que 
son da sua autoría; MD Xosé Ló
pez pon a voz nos poucos temas 
cantados que 
hai no disco: a 
salientar entre 
eles "O Bone
c o de Palla", 
gravado no 
seu dia por Pi-
1 ocha, con le
tra de N eira 
Vilas e música 
de Xico de 
Cariño, e máis 
a divertida 
história do 
"Xán Ghin-
dán". 

Máis que dun 

Máis que 
un disco 
de música 
tradicional 
éunha 
gravación 
con 
instrumen
tos 
tradicionais 

disco de música tradicional, esta
mos ante unha gravación feíta 
con instrumentos tradicionais, e 

nouvelle vague-, os dous moitos 
máis ambiciosos que o irmán tar
dio español. Daquel tempo quedan 
poucos nomes -Colomo, Trueba, 
C. Maura- que tratan de defen
derse como poden nun tempo de 
grandes desertas cinematográficos. 

Tras o seu esforzo van facer unha 
grande super-produción europea 
-O Cabaleiro do dragón- con 
maos resultados económicos e crí
ticos -Trueba fixo o mesmo con 
O soño do mono louco, ben acolli
da pola crítica pésie ao seu final 
postizo, pero con pouca repercu
sión internacional-, Colomo fixo 
unha boa comédia -A vida 
alegre- e duas pésimas -Miss 
Caribe e Baixarse ao mouro-. 
Despois, xunto a máis guionistas, 
decidiu afrontar a sua primeira sé
rie de televisión facendo un dos 
seus traballos ruáis redondos. 

No éxito final de Rapazas de hoxe 
en día está partir da simplicidade e 
da naturalidade. Comédia de situa
ción que parte do esquema saxón 
-Os Ropper, O niño de Robin
pero sen cair nun humor cutre her
deiro de Ozores -o que acorre co 
que fai Sazatomil arredor dunha 
oficina de facenda- nen o sorriso 
pasteleiro made in Mercero -Far
mácia de garda, digna sucesora da
quela mentira chamada Verán azul. 

ao fio <leste particular non me re
sisto a salientar a ampla gama da 
percusión, que persoalmente pen
so que supón a grande novidade 
do traballo. 

Nada parece deixado á sorte da 
improvisación, todo semella ra
cionalmente deseñado, e ao mes
mo tempo, soa a "popular". Muxi
cas teñen as ideas claras, e non re
sulta gratuíto que durante este ve
rán teñan repleta a axenda de ac
tuacións. Resultaria gratificante 
para o panorama musical autócto
no en xeral que o "respeitábel' 
acabe premiando a coeréncia e 
continuidade dentro dunha deter
minada liña artística. 

Unha última apreciación: o disco 
comeza e conclue cun mesmo tema 
("Aialá do liño"). É, certamente, 
un produto redondo.+ 

XOAN M. ESTÉVEZ 

A série de Colomo parte de per oa 
xóvenes, a pirante a actrice ou 
netos con problema familiare 
-unha fauna até o momento au
sente da televisión-- e tece en cada 
episódio unha anédota independen
te que vai crecendo dun episódio a 
outro - así, a auséncia de Juan 
Echanove durante alguns capítulo 
débese a estar facendo a mm- en 

, forzar a continuidade entre ele , 
oferecendo un guión aberto onde 
as personaxes superan o seu carác
ter de arquetipos iniciais, para con
verterse en seres entrañábeis cara o 
espectador. 

Hai logros interesantes na série 
-a personalidade contrastada en
tre Carmen Conesa e Diana Peñal
ver-, partes moi logradas -co
mo a aventura das protagonistas en 
Nova York, coa inclusión de per
sonaxes ben perfiladas como o fal
so profesor de teatro iánqui e unha 
interpretación aceitábel , que ten o 
seu ponto máis alto na caracteriza
ción de Juan Echanove. Alguns 
episódios -aqueles onde traballa 
Resines, a personaxe da avoa, real
mente algo pasado de rosca- bai
xan a liña xeral, pero en conxunto 
a série ten vida e é entretida, cou
sas a miúdo esquecidas en produ
tos similares.+ 

CARLOS AMARO 
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INFORMACIÓN· o MELLOR PARA PREVl-LA S 1 DA 

' I 

COMO SE TRANSMITE: 
Hoxe en día sabemos que' só se transmite polo sangue, pala vía das secrecións xenitais nas reiacións sexuais, de nai a fillo e 

polo leite materno. Está claro que non se transmite nas actividades da vida cotiá. 

COMO PREVI-LA: 
Ainda non se sabe como cura-la SIDA, anque sí se pode actuar eficazmente para evita-lo cspallamento da epidemia. Seguindo 

estas sinxelas recomendacións podemos previ-la-SIDA doadamente: 

- Evita poñe-lo teu sangue en contacto co dun portador do virus da SIDA. 

- Non compartas xiringas ou agullas usadas, nin fagas uso de coitelas, maquiniñas de barbear ou cepillos dos dentes doutras 

persoas que poidan ser portadoras do virus. 

- Utiliza-lo preservativo sempre que teñas relacións sexuais con persoas descoñecidas ou portadoras do virus. 

- Se es unha muller portadora do virus da SIDA debes evita-lo embarazo. No caso de estares 

embarazada infórmate axeitadamente, e se segues adiante, evita a lactancia natural. 

Estas recomendacións ahondan para ·estar seguro na vida cotiá. Lembre que a convivencia 

normal cun portador, no traballo, na escala ou na familia, non ofrece risco ningún. 

Para máis información chame ó teléfono da sida: (981) 56.11.70 

UNTA 
DE GALICIA tm> o 

CONSELLERIA DE SANIDAD E 

' 
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Convocatórias 

IX Acampada Libertária 
Terá lugar en Boca do Rio (Camota), 
do 25 de Julho ao 10 de Agosto. Orga
niza CNT-AIT. Contactos no Tlf. (981) 
59 09 10. 

IV Xornadas de Verán 
Galiza Nova organiza estes encontros 
para os dias 16, 17, 18 e 19 de Xullo en 
Ribadeo. Centrará as actividades un 
seminário sobre "Língua e mocidade" 
que tratará sobre o estado . actual do 
idioma, a necesidade de intervención 
lingüística para modificar as actudes 
cara o idioma, e a planificación e dese
ño das campañas. Tamén haberá obra
doiros, que teñen coma obxectivo a ela
boración de material plástico e de co
municación, e charlas-coloquio sobre 
"Os nacionalismos de Europa, hoxe" e 
"Sexualidade e mocidade". Completan 
o programa unha "Grande Velada Anti
V Centenário'', Xogos ecolóxicos e un
ha festa o sábado pola noite, deixando 
para o domingo a apresentación de con
clusións e dos resultados dos talleres, 
rematando cunha excursión polos arre
dores de Ribádeo. O prezo de inscri
ción é de 2.000 pts., o xantar celebrara
se todos os dias de xeito común e por 
conta da organización, e para dormir 
ahonda con levar un saco ou mantas. 
Para máis informaciónchamar aos se
guintes teléfonos: Santiago: 59 33 99, 
A Coruña: 23 50 84, Ourense 23 02 52, 
Lugo 21 16 01 , Pontevedra: 85 82 11, e 
Vigo: 43 06 45. 

I Certame de Poesia 
Fermín Bouza Brey 
Os Concellos de Cortegada de Baños, 
Ponteareas e Vilagarci'a de Arousa, 
convocan este certame, no que poderán 
participar todas · as persoas que o dese
xen, que non teñan publicado ningún li
bro de poesia, con obras orixinais e non 
premiadas noutros certames. Establé
cense duas categorias: unha para 
Alumnos/as dos centros de EXB (A), e 
outra para poetas noveis (B). A técnica 
e temática .son libres, e a presentación 
farase, por triplicado, en fólios DIN 
A4, cos versos escritos a doble espazo, 
non podendo presentar máis de 50 fó
lios. As obras enviaranse libres de gas
tos ou ben serán entregadas persoal
mente nalgun dos concellos convocan
tes. Deben identificarse, nun sobre pe
chado e con lema, o nome e apelidos 
do autor/a, enderezo, teléfono e fotocó
pia do D.I. Concederase un primeiro 
prémio na categoria de alumnos de 
EXB, dotado con 50.000 pts. (25.000 
para o autor e outro tanto para o centro 
escolar), e outro primeiro prémio na ca
tegoría de poetas noveis dotado con 
150.000 pts. O xurado pode estabelecer 
os accesits que estime oportuno. O pra
zo de presentación dos traballos remata 
o 23 de Outubro. 

Verán en Oleiros 
A Fundación Municipal de Cultura ven 
de apresentar un amplo programa de ac
tividades, dentro do que se ofertan dis
tintos campamentos e encontros xuve
nís. Durante Xullo e Agosto celebraran
se 11 actividades distintas de carácter 
ecolóxico para rapaces e rapazas de 6 a 
18 anos. Os campamentos teñen como 
obxectivo o coñecemento da natureza, 

património cultural, convivéncia e práti
ca de técnicas de acampada, marcha, iti
nerários e xogos. Por primeira vez orga
n ízase un campamento denominado 
"Deporte e Natureza", en colaboración 
co Instituto Nacional do Deporte-Galiza. 

_ Novos obradoiros de enerxias alternati
vas, reciclaxe e protección de animais. 
A información e inscripción nos campa
mentos poderá facerse no Centro de In~ 
formación Xuvenil, en Perillo, na rua 
Darwin, 1; e no Concello de Oleiros, 
ponéncia de cultura. 

Seminário Ecoloxista 
O dia 11 terá lugar no Teatro das Torres 
de Santa Cruz, no Concello de Oleiros 
este Seminário, que xirará en torno a: 
os fondos estruturais europeos e a des
trucción ecolóxica, a concentración 
parcelária, as estradas e autovías, os 
planos forestais, a problemática das in
dústrias de celulosas e a agricultura in
dustrial. A inscripción é gratuita, e para 
máis información: Colectivo Ecoloxista 
e Naturalista "Biotopo", r/Darwin, l. 
15172 Perillo Tlf. (981) 63 65 98. 

Urca-92 
Cristiáns Galegas para a Expresión, a 
Solidariedade e o Encontro organizan 
as xornadas "Urca-92" que se celebra
rán en Compostela, (Belvís), entre os 
dias 16 e 20 de Xullo. Entre a progra
mación <lestes encontros figuran diver
sos seminários (Amnistía Internacio
nal, Médicos sen Fronteiras, Bempos
ta, prostitución, V Centenário, etc.), 
mesas redondas (drogodependéncias, 
méios de comunicación, organizacións 
non gubernamentais, etc.), e obradoi
ros. Exposicións, teatro, danza, mimo 
etc, xunto coa proxección de películas, 
sobre a represión política, a infáncia, a 
muller no Terceiro Mundo e as desi
gualdades norte-sul, entre outros te
mas . O prezo de inscripción é de 
2.500 pts . e para maior información 
hai que dirixirse á Praza da Inmacula
da, 5. Tlfs. (981) 58 41 84 ou 58 73 
64. 15704 Santiago de Compostela. 

Certame 
Manuel Lueiro Rey 
O Concello do Grove convoca este 1 
prémio "Manuel Lueiro Rey" de Na· 
rración Curta, para traballos inéditos e 
orixinais, que se apresentarán por quin
tuplicado, en fólios mecanografados a 
dous espazos e por unha só cara. Nun 
sobre aparte constará, no exterior, o 
lema elixido para o traballo, no interior 
irán o nome e apelidos do autor ou au
tora, enderezo, teléfono, fotocópia do 
D.I., así como unha breve reseña bio
gráfica. Estabelécense duas categorias,: 
unha para xoves menores de 18 anos, e 
outra para maiores desta idade, que esi
xirán entre 20 e 30 fólios a primeira, e 
entre 30 e 50 fólios a segunda. As obras 
poderán presentarse directamente ou re
mitidas por correo certificado á Delega
ción de Cultura do Concello de O Gro
ve (Praza do Corgo, s/n. 36980 O Gro
ve). ou ao Centro Cultural "Manuel 
Lueiro Rey" (Monte da Vila, 11. 36980 
O Grove)., até as 14 h do 20 de Agosto. 
Os prémios son para a primeira catego
ria, de 100.000, 50.000 pts. e un accé
sit, e de 20.ÓOO, 100.000 e 50.000 pts. a 
segunda.+ · 

axenda 

O trinque 

Banda deseñada 

O home novo. O alemán 
Ralf Konig , autor de O 
condón asesino, publica 
un novo relato gráfico en 
Ediciones La Cúpula. O 
home novo conta a história 
dun mozo que está a pi
ques de se suicidar por
que o abandoou a sua 
noiva. En plena fase de
presiva entra en contacto 
cunha basca de homose
xuais. Non apto para xe
neracións educadas no 
franquismo, ainda que cre
an telo superado. Para os 
demais, mo.i simpático.+ 

Música 

Praza do Toral 
Bombeiros Voluntários: Blues e ou
tros ritmos, o dia 20 á l da madrugada. 
Armeguín: Folk, o dia 16 á l dama
drugada. Jason Rebello Trio: Jazz, o 
dia 18 á l ,30h da madrugada. La ciapa 
rusa: Música tradicional do Piarnonte 
italiano, o martes 21 á l da madrugada. 

Festival de Jazz 
O grupo galego Clunia Jazz e a Bill 
Evans-Victor Bailey Superband o dia 
2i, e o dia 22 a Porto Blues Band e 
E.Daniels-G. Burton. Será no Auditório 
de Castrelos, en Vigo, e as entradas 
custan 1000 pts. cada noite. 

Folclore Galego 
Os dias 16, 17 e 18 ás 19,30h na Praza 
da Quintana, en Santiago. 

Ballet Tropicana 
A fonnación cubana actuará o sábado 
18 ás 23h no Auditório da Galiza, en 
Compostela, e odia 16 ás 23h no Audi
tório do' Parque de Castrelos, en Vigo. 

Troleblues 
Rock-blues de Laxe, tocarán o dia 17 
no pub Tabasco, de Serra de Outes. 

Misa dos Quilombos 
Misa da América Negra, odia 19 ás 23h 
na Praza do Obradoiro, con Milton Nas
cimento, Pablo Milanés e Paul Winter. 

Afroamérica 
Os concertos centrais de A.froamérica ce
lébranse esta fin de semana no Estádio de 
Balaidos. O 17 actuan B.B. King, Mory 
Kante e Gilberto Gil. O 18 estarán Celia 
Cruz e Tito Puente, Tracy Chapman co 
grupo "The next wave latin summit'92", 
e a actuación conxunta de Ketama, Mi
chael Camilo, Arturo Sandoval e Paquito 
D'Rivera. As entradas están á venda en 
toda a Galiza. • 
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Anúncios de balde 
Tea de liño, primeira 
calidade e bo prezo. 
Véndese por metro. 
Tlfs. (986) 31 24 87 /43 
99 62. 

Vendo casa de ped r a , 
totalmente restaurada e 
amueblada con antigue-. 
dades, muros de 1 m de 
grosor, 2 pran tas, 190 
m2, solos e teitos de ma
deira, chaminé de pedra, 
auga, luz, etc. Val con 
moita vexetación, perto 
do río Miño. Finca con 
froitales. 18.000.000 pts. 
(facilidades). A 30 km de 
Ourense. Tlf. (981) 22 12 
63. Femando Zapata. 

Troco ou vendo mel e 
polen produc idos na 
meia montaña ourensá. 
Mando información so
bre o manexo das col
meas aos interesados 
que o desexen . José 
Luís Cort izo Amaro . 
32435 Rubillón-Avión 
(Ourense). 

Laura Quintillán (violi
no e cinta), Kukas (pin
cel e proxector), e Fran
cisco Souto (voz) fan 
posível América recital 
con.textos de: Rafa Vil
har, Xela Arias, Lino 
Braxe , Antón Re ixa, 
Francisco Duarte Man
gas, José Viale Moutin
ho, José Emílio Nelson, 
Iñigo Arambarri e 
Eduardo Galeano. Músi
ca: Laura, Deseños: Ku
kas. Interesados, contac
tade cos telefones (981) 
76 23 31 -Paco- e (981) 
23 03 71 -Laura- . 

Desexaria estabelecer 
contacto con persoas de 
fala grega. Podedes es
creberme ao Apartado 
938 de Santiago de 
Compostela 

Vendo ou troco sobres 
con mataselos e rodi· 
llos conmemorativos, 
os máis dos anos 1980 e 
1981, acepto outros so
bres ou selos. Ricardo 
Alonso, rua Compostela 
2-3C, 36700 Tui . Tlf. 
(986) 60 35 59. 

A revista "Renova~ao" 
deseja contactar com or
ganiza~oes reintegracio
nistas galegas ou de paí
ses de fala comum portu
guesa para intercambiar 
revistas, livros, auto-co
lantes ou qualquer outra 
publica~ao de interesse. 
Intressados podem-se di
rigir. ao apartado dos co
rreios 24034 de Madrid. 

"Ronseltz. S.A.", empre· 
sa de palabras. Vodas, 

bautizos, dia das letras 
galegas. Recitado de clái
cos e producción propria. 
Tlt (9 82) 52 18 90 
Mondoñedo. 

Está aberto o prazo de 
inscripción para o C ur· 
siño de Iniciación á Fo
tografía que organiza o 
Grupo Prisma en Saba
ceda (Moaña) do l de 
Xullo até o 28 de Agos
to en clases de 6 horas á 
semana . O prezo é de 
15.000 pta . mensua is, 
materi al incluíd o. Para 
máis informació n cha
mar aos telf. 31 02 75 
ou 31 08 91. Sortearáse 
unha cámara réflex entre 
todos os inscritos. 

Canta aberta em solida
riedade e apoio ao pro
fessor nao numerário do 
I.F.P. de Caran~a (Fe
rrol ) Manuel Zebra! 
López, sancionado pola 
Administra~ao espanho
la com sete mesesde 
suspensao de emprego e 
soldo por motivos polí
ticos e ideológicos. Cai
xa Galicia (291) U rbá 
num. 3 (21 50 . C on ta 
num. 300.4084.0 

O programa "No Aire", 
coas orquestras e gru· 
pos de Galicia. Manda a 
tua cassette, ao seguinte 
enderezo: Antena Louro 
Radio , Programa "No 
Afre". Rua Ramón Gon
zález, 19- l A. Porri ño . 
¡Agardamos a tua Ma
queta!. Todos os sábados 
e domingos, de 18 a 22h 
no 107.2 da F.M. Axdun
tar teléfono de contacto e 
nome dos compoñentes. 

Desexo contactar con 
aires mozos de 60 para 
riba ... Homes e mulle
res para falar en galego, 
rir en galega e lera nosa 
fermosa poesia. Charna
de en Vigo ao número: 
378608 e p reguntade 
por Maximina a partir 
do 1 O de X uño. 

Tractor Massei·Fergus· 
son modelo 183-B (80 
CV) novo, máis remo!-

r-------------, 
Pisos para compartir, 

avisos, alugueres, 
cámbios, compras, 
vendas, contactos ... 

de publicación 
gratuita na sección 

Anúncios de balde 
Tfno. 1986) 43 38 86 

de 
ANOSA TERRA 

L.-------------

q ue homologado, vo l
quete de 5 Tm. du n me 
de uso. Prezo: 950 .000 
pts. Tlfs . (986) 36 77 63 
e (908) 18 66 82. Pergun
tar por Manuel. 

Campaña "Rompamo-lo 
bloqueo", en solida rie· 
da de co povo cu bano, 
envio de medicamentos e 
libros técnicos. Axúda
nos! Asociación de Ami
gos do Povo Cubano. 
Apdo.Correos 350, Lugo. 

Vixiante xu rado, con· 
tro lador ou tr aball os 
sem e lla ntes , ofrécese 
con urxéncia. Tlf. (986) 
55 53 66, chamar de 14 
a 22h. 

O colectivo "Papaven
tos Educación Ambien
ta l" esta formado por 
mestres/as, sicólogos/as 
ecoloxistas, e desenvol
ve distintos pogramas 
arnbientais ao longo do 
ano, como son obradoi
ros de reciclaxe, teatro 
ecolóxico, exposicións, 
xornadas, etc. en cen
tros edu cativos, cultu
rais , concellos, etc. O 
noso anceio, fomentar a 
toma de conciéncia ante 
os pro blemas eco-so
ciais que estamos a vi
vir para entre todos ar
tellar so lucións. Ofere
cémosvos o noso traba
llo e colaboración, ¡cha
mádenos !. Papavento 
Edu cac ión Ambien ta l, 
Avd a. Por tuga l, 16 , 
27500 Chantada (Lugo). 
T lfs. (982) 44 03 68 e 
44 02 75 (Anxo). 

Desde Vilanova de Lou
renzá e Mondofledo sae 
o F anzine "A Brosa do 
Verdugo", qu e tenta er 
un ins trum ento de ex
pres ión , para todos os 
que pensamos qu e hai 
algo máis ca iso que nos 
fan ver. Pedidos a: Co
lectivo Skornaboi s, R/ 
Castro. 27769 Vilanova 
de Lourenzá. 

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

Grande oferta en dis
cos e cassettes. E. Ba
ños, Xoan XXIII, 13-7. 
Ourense. Tlf. (988) 21 
05 85. 

A agrupación A Fiada 
de música e baile tradi
cional agarda as vosas 
chamadas para contra
tar actuacións. Tlf. 982-
14 02 16.• 



Novas sensuais 

• MC/A CORUÑA 

axenda 

editor, non se pode proibir en todo 
o território do Estado unha publi
cación que tan só tenta conxugar 
unha visión desde outro ponto di
ferente ao subliminal e inviolábel. 
Un mes e un dia de arresto máis 
100.000 pesetas de multa por de
nominado delito de inxúrias, supón 
o fallo da Audiéncia Provincial ao 
recurso interposto pola Liga Anti
difamación B' nai B' raith (Peras do 
Libro), que opera nos USA, "inda 
que coa axuda de españois que es
tiveron nos campos de extermínio 
názi s". O significativo é que neste 
país "ainda non está tipificado o 
delito de difamación, mais si na 
maior parte da Comunidade. Na 
Franza, por exemplo, existe un ar
tigo antirracista que fai imposíbel 

"'e~ a publicación do álbum. Nós, non 
CHELO obstante, tempos apresentado un 

O caso Hitler-SS , publicación editáda 
por Makoki en 1989, ven demostrar 
máis unha vez o xiro que se pode dar 
de aquI a nada no eido informativo se 
non se toma conciéncia rápida da situa
ción. A liberdade, á hora de facer públi
cos certos critérios que poden ferir a 
sensibilidade do espectador, vai fican
do cada vez máis orfa. Sobretodo cando 
existe a incapacidade de ollar a realida
de duns colectivos marxinais que con
viven, sen embargo, nesta sociedade hi
pócrita e carroñeira que separa a un s 
dos outros e pre tende converte r en 
summum canto non é máis que puro es
terco. Na Franza ou na Alemaña, por 
exemplo, destaca a dobre moral que se 
segue contra es tes grupos (homose
xuais, libertários, di sidentes ... ) ou os 
próprios emigrantes; as lexislacións do 
abano europeu apertan as tomas cada 
día un pouco máis en matéria represiva. 
E o Estado español non podía quedar á 
marxe. A lei Korkuera non é máis que a 
ponta de lanza. E, con seguridade, á 
marxinalidade non lle deixarán outra 
opción que subvertir a orde estabeleci
da e erá pasada pola cámara de gas 
dunha forma legal e rápida. Neste senti
do, non podemos ficar afa tados dun 
problema que aparentemente non é im
portante. Mais tal como nos apontaba 
Felipe Borrallo, ed ito r do M akoki, 

cando lle perguntabamos sobre o asun
to de Hitler=SS (Vuillemin/Gourio), a 
liberdade de expresión xamais debe ser 
propriedade de nengun xuíz, e inda que 
o álbum sexa "un recochineo sobre as 
teses revisionistas que corren pola Eu
ropa de hoxe, teorias que fican en solfa, 
e onde se fala de xudeus colaboracio
nis tas, que os habia, porque non cabe 
dúbida de que xente de diferentes cala
ñas haina sempre entre os d iferentes 
clans", segundo impresións do próprio 

recurso de amparo perante o Tribu
nal Constitucional que, entendemos, 
pode ser definitivo para a Iiberdade de 
expresión" . Borrallo está seguro, sen 
embargo, de que a liberdade de expre
sión quedará recortada se se atende a 
estas reclamacións que tan só benefi
cian á inexactitude histórica, "porque 
entendemos que en todas as épocas e en 
todas as fórmulas sempre houbo de to
do, xente positiva e negativa, e non po
dia ser menos naqueles lugares onde a 
história é aparentemente definitiva".+ 

Exposicións 

Mirando ao ul 
O Concello de Oleiro orga
niza esta mostra d otro da 
campaña alternativa ao ac
to do 92. 33 fotógrafo de 
di tinta orixe (c ubano , 
chil eno , bra ile ir , ingle-
e , galego , va lenc iano 

e tc.) ex p ñen unh a 60 
obra , que pod rán ver até 
o dia 8 de Ago to na Ca a da 
Cultura de Ole iro , Ca a 
Charry. 

Carmen Nogueira 
Pintura na Sala Laxeiro, na 
Praza da Prince a, en Vigo. 

A emigración 
Mostra fotográfica de Ma
nuel Ferro! na Casa da Cul
tura de Vilagarcia de Arousa. 

N ovos Valores 
Mostra colectiva no Museo 
Municipal de Pontevedra, 
Edificio Sarmiento. 

Lourdes Rivera 
Pinturas na Casa da Cultura 
de Cangas de Morrazo. 

24 artistas 
Colectiva de na Casa da Cul
tura de Ponteareas. 

VértigÓ vi ual 
Expo ' ic1ón no Kio co Al
fon o da Coruña. 

África e América 
Selección de obra apre en
tada en sucesiva edicións 
da Bienal de La Habana, 
punto de encontro da arte do 
Terceiro Mundo. 

Cinco xoves 
fl.avienses 
Obra na Ca a da Xuventu
de de Ouren e. 

Arquitectura 
Mostra "Dez propostas para 
o novo Pazo do Cine do Li
do de Venecia'', na Casa da 
Parra e Casa da Conga, en 
Compostela. 

Pax1nas coordenadas por : 
MARGA R. HOLGUIN 

Carmen 
Menduiña 

IAN BERRY 

Xilografías na Taberna "O 
Patín" de Cambados. 

Eduardo Chillida 
E culturas no Museo Muni
cipal de Ourense. 

Euroamericana 
de Gravado 
Mostra na Estación Maríti
ma da Coruña. 

Joaquín Rúbio 
Carnín 
Exposición antolóxica da sua 
obra escultórica na Sala do 
Centro Cultural Caixavigo. 

Balconadas 
As fachadas da vila de Ma
rín acollen as obras presen
tadas ao "I Concurso de 
Balconadas". En Betanzos, 
o Edificio do Arquivo aco
lle as obras participantes 
na Bienal de Pintura "Bal
conadas".+ 

Cme 
O ladrón 
de 
Bagdad 
O Cine Clube de Ponte
vedra ten programado 
para o dia 22 a proxec
ción deste filme dirixido 
en 1939-40 por Zoltan 
Korda, Ludwing Berger 
e Michael Powell, unha 
mostrado cine de temáti
ca fantástica e suntuoso 
Technicolor producido 
por Inglaterra como eva
sión en plena guerra 
mundial . Ser_á na Biblio
teca Pública ás 22h. 

Baixo · 
a Aurora 
Boreal 
Filme de Toshio Goto, 
proxéctase ao ar libre o sá
bado 18 ás 23h na Praza 
de Vigo, en Compostela. • 

Publieacións 

Boletín Apícola 
A Asociación Galega de 
Apicúltura, ten xa unh·a 
longa andaina coa sua re
vista, que adica no exem
plar <leste verán a anun
ciar na sua capa o Con
greso Galega de Apicul
tura que se celebrará en 
Monforte os dias 17, 18 e 
19 <leste mes de Xullo. 

O bolet:in ten artigas t~
nicos, de formación, opi
nión, pasatempos e repor
taxe. Pódese entrar en 
contacto ou pedir á AGA, 
na Rua Cotaredo nº 6 
(15703 Santiago de Com
postela. Teléfono (981) 58 
95 34. 

A ·crítica · 

A NOSA 'I'.ERRA· 
Nº 531 -16 DE XULLO DE 1992 23 

MANOBRAS ORQUESTRADAS 
XURXO ESTÉVEZ 

Chegou o exército ruso. Invadiu certos lugares céntric~s 
das nosas cidades e capturaron a atención de público e 
xornalistas. 

Non acerto a entende.r ben: se antes eran tan denostados , 
por que estas simpatias agora polo glorioso exército que . 
comandou Trotsky? 

Se Lenin está no ceo e nos observa desde arriba flipará 
co que está acontecendo. Como imaxinar os coraxosos 
discípulos dos revolucionários do Courazado Potemkim, 
facendo cabriolas para gozo das famílias comedoras de 
freidurías várias no pátio de butacas? 

Sexamos sérios, señores. Un exército é un exército e uns 
coros e danzas son outra cousa. Deíxou de ser estalinista 
o ta-chin-tatachin-tatachin-tatatá (La-Sol-Mi-Fa-Sol-Mi-Fa
Sol-Fa-Mi-Re)? 

Está xa privatizado o acordeonista? Será o mercado a so
lución para todos os problemas dos coros dunha forza 
con oxivas nucleares estratéxicas? 

Polo que se ve nesta xira dos córos referidos, os fenóme
nos culturais, lonxe de ser só arte en si, deben moito da 
sua razón de ser ao contexto, ás forzas sociais en presén
cia, á sua ubicación ideolóxica e non hai Ieltsins no mun
do capaces de alonxalos do seu tinte sociopolítico ou que, 
ao menos, me convenza do contrário.+ 

Televisión 

Annie Hall 
A Academia de Hollywood sorpren
deu o ano 1977 rexoñecendo o labor · 
de Woody Allen, un dos cineastas 
máis persoais do cinema americano, 
aínda que o director non fixo moito 
caso ao prérnio. Esta comédia inda
ga nos seus temas de sempre, e se 
centra no complexo mundo das rela
cións sentimentais, neste caso repre
sentado por unha parella de artistas, 
e que ten unha forte compoñente au
tobiográfica Allen consegue de no
v o unha obra fresca e atractiva. 
Emitirase o sábado 18 no espazo da 
TVG Butaca Especial, en versión 
orixinal subt:iduada. 

Concerto para Labra 
A celebración na Casa da Xuventu
de de Ourense <leste concerto deu 
pé ao programa musical da TVG 
"Clipmanía" para elaborar unha re
portaxe sobre as actuacións de vá
rios grupos galegas, como "Os Di
plomáticos de Montealto", e outros 
do ámbito estatal ou internacional. 
Para participar neste concerto pasou 

por Galiza Mick 
Taylor, ex-cornpo
ñente dos Rolling 
Stone, que actuou 
co grupo cántabro 
"Los Del Tonos" . 
Recóllese. tamén a 
actuación do grupo 
couñés "Los rnor
ta", neste concerto 
para recoller fondos 
para Labra, xove 
músico ourensán. 
Será o sábado 18 na 
TVG. 

Davide e Catriona 
De produción británica, cun direc
tor de recoñecida solvéncia como 
Delbert Mann, cun cadro de actores 
que inclue ademais de a Michael 
Caipe, aos veteranos Jack Hawkins, 
Trevor Howard e Donald Pleasen
ce, e cun guión tornado de duas co
ñecidas novelas de Robert L. Ste
venson, "Kidnapped" é un entreti
do filme de aventuras sobre un mo
zo escocés durante os últimos es
forzos da resisténcia dos escoceses 
frente aos ingleses e unha fracción 
de escoceses colaboradores no sé
culo XVIII. Realizado en l 971, no 
vistoso formato de 70 mm para re
saltar a sua espectacularidade, o fil
me tenta recoller a herdanza do xé
nero en Hollywood, para reivindi
car un producto industrial própio, 
coa calidade suficiente para compe
tir nas pantallas de todo o mundo. 
O seu tíduo na TVG é "Davide e 
Catriona", en referéncia aos dous 
persoaxes protagonistas. Emitírase 
o domingo en Entrada Libre.• 

CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 
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X'ullo lgrexas: tanto ten dicilo 
dunha maneira ou doutra 
•PRIMITIVO CARBAJO 

J ulio Iglesias tiña unha axenda espe
cial, iso dician hai anos, cunha chea 
de teléfonos de mozas de todo o 
mundo ás que ia chamando polas 

mañás para amosarlles o seu interese, a 
permanéncia do seu amor, a vida segue 
igual, nena, ti e mais eu, xa sabes, son un 
truán, son un señor ... quedamos a cear en 
Tahití?, paréceche, Lolín?, Lolín !, es
coitas? ... Na axenda, coas tapas cor verde, 
estaban rexistadas -iso decian- milleiros 
de nomes de muller xunto co seu teléfono, 
e cáseque todas -isa calábano- respos
tábanlle o mesmo cando chegaba o seu in
tre nas roldas de conferéncias matinais: 

-Si, si, escoito, Julio, escoito. Pero xa cho 
dixen o ano pasado: o quemáis me excita 
de ti é o cheiro a marisco. Non saio contigo 
se non é cara Cangas do Morrazo. Unha 
enchenta de marisco en Casa Simón vale 
por mil convites na Casa Branca. 

-Pero, nena, estásme a pedir imposí
beis!: teño que tomar o sol! Sabes que 
para min é medicina, e ali , no Morrazo ... 
nena!, escóitasme? ... Lolín!. .. estás aí, Lo
lín? ... Lolííín!. .. Merda, colgoume! 

E o probe Julio Iglesias ou Xullo lgrexas 
-tanto ten, de ámbalas duas maneiras 
pódese dicer, ou Julio Xullo ou Xullo lngle
sias, en fin, todas as combinacións valen 
porque el é único e nos entendemos- o 
probe Xullo, digo, tiña que probar co outro 
número de teléfono, non importa de· que 
beira do planeta. E en todas partes poñí
anlle a mesma esixéncia ·dunha pasadiña 
prévia por Cangas do Morrazo desouvin
do a sua necesidade/medicina de tres ou 
catro horas diárias de ·sol, que hai que 
amalo completamente espido. 

O naso cantante colleu o costume dese 
bronceado cotidiano na emigración, coma 
outros costumes que colle a nosa xente no 
extranxeiro e, despois de tantos anos fóra, 
non é para irlles coa cartilla do enxebrismo 
a ver se cumpren ou non coas nosas tradi
cións de carpos espidos. Xullo fixo a sua 
própria e conquistou a sona dun gran profi
sional. Un dia dixo que tiña feito o amor 
con seis mil e pico mulleres -disculpen 
que eu non lembre o pico de centenas, de
cenas e unidades-, das cales as elexidas 
ian pasando á sua axenda verde, como fai 
ese home de Ourense que saiu pala TVG 
-velaí outra expresión da raza galega
que tamén rexista os polvos por milleiros e 

vainas apontando, "Fulanita, pistoletazo", o 
que no caso de Xullo ben pudese ser "gati
llazo'', tanto ten, pódese decir de ámbalas 
duas maneiras, non si?: o máis importante 
é o rexisto. 

Perdidos nos últimos nomes de muller, 
quen lembra agora, non xa a Gwendoline, 
senon o romance de Xullo con Priscila 
Presley? (Olio, non confundir con Preysler, 
que esa china é outra!) . Ttñan que introducir 
a Xullo os seus managers no mercado 
USA, paso prévio na sua conquista do 
mundo, e non sabian como facelo: lgrexas 
non tiña a facha de Valentino nen a voz de 
Enrico Caruso, e moverse, o que se di mo
verse -"Saca esa man do peto, ho!"-, cal
quer farrapento dos subúrbios latinos daba 
máis xogo ca el no cenário, para que irnos 
nos enganar. Non semellaba empresa doa
da, certamente, a sua promoción olímpica. 

Pero en Miami, segunda capital de Cuba 
e primeira da criollaxe latina, atoparon un 
ghicho disposto a colaborar, inda que a 
Priscila puña alto o listón: vários centos 
de milleiros de dólares, tampouco teño 
memória do custo exacto. Tratábase de 
difundir por todos os meios posíbeis un 
imaxinario romance con ela -viúva de El
vis, o sacralizado rei do rock-, quen tiña 
entre os norte-americanos un aura de divi
nidade contaxiada polo mito e mantida na 
sua reserva doutros noivados. A Priscila 
aceitou a simulación de fotografarse aga
rimosa con aquel boy vido nunca soubo 
de onde, se das Bahamas, do Leste ou de 
Cangas do Morrazo, e asi toda América, o 
mundo inteiro, ficou abraiado polos traido
res amores de Pnscila cun mozo dentán 
que viñera quebrar o seu santuário. 

-E quen dis que é ese Julai? ... 

-Chámano Xullo Inglesas na sua língua. 

-Bo, pódese dicer das duas maneiras, 
non si? 

Despois o Julio semente tivo que ir -engor
dando a sua axenda verde e dedicar as 
mañás ao teléfono e a tomar o sol espido. 
De cando en vez saía nas revistas rodea
do de mozas pasmosas que outros lle re
co llian para o acompañaren ao estuúdio 
do fotógrafo da esquina, onde posaban 
con el diante dun abano de paixases su
cesivas, ora no Caribe ou Hawaii, ora en 
Copenhague ou no Polo Norte, na Casa 
Simón ou no Chocolate: Xullo non se da
ba acougo nas súas voltas ao mundo, 

sempre cun éxito irresistíbel, segundo di
cian as revistás, e sempre paraba en Can
gas do Morrazo. E, coma no conto clásico, 
ninguén ousaba dicer que o rei estaba es
pido. Agora tampouco. 

Non vou determe -son episódios coñeci
dos- na sua conquista da Casa Branca 
de Reagan ou nas apostas que Xullo foi 
gañando por casas discográficas e casi
nos tendo o exemplo mediático -xa que 
non a voz- de Frank Sinatra. Tampouco 
direi se sofro nas orellas os seus éxitos: 
os temas clásicos dos que vive -e co
mo!- facendo versións resisten mesmo 
os estragos da miña Ampariño (viciña de 
confianza) cando varre, non molestan no 
fio musical das consultas ou das cafeta
rias porque sempre houbo cousas piares, 
e non o será un canto a Ga/ícia, jey! 

Un dia escoitei a Ezequiel Pérez Montes, 
periodista que agora leva o despacho de 
prensa no Concello coruñés, que esa em
blemática canción ocorréuselles a ámbo
los dous, Eze e mais Xullo , aos postres . 
dun amigábel xantar no restaurante El 
Coral da Coruña. Se non é vero, é ben 
"trovato: ámbolos dous comensais tirando 
de papel e bolígrafo nunha arroutada de 
inspiración acendida polo albariño e mais 
a devoción por Galiza no compás, "terra 
do meu pai, que morriña teño ... non, mo
rriña lago: pon mellar saudade ... ". "Pero 
Eze!, non se di das duas maneiras?". "Mi
ra, Julio, ao cabo ti es quen manda" ... 

Laio que Eze non cobre royalties pola man 
decisiva que lle botou, polo menos non fu
xirian os seus direitos cara Miami e agora 
me convidaria un dia a comer. Porque niso 
coincidimos todos, inda que for Iglesias 
quen o definiu: "Veño á Galiza porque as 
patacas saben a patacas e o peixe a pei
xe". E Xullo?, a que sabe Xullo, Lolín?.A 
nada, jei! Calle ás veces un ponto de sabor 
das patacas ou do peixe en calquer ola. 

Agora, na gran caldeirada do Pelegrin, tam
pouco será o seu o sabor dominante. Pero 
a insipidez pódese ver mesmo meritória 
nun camareiro -o sabor do caldo é o defi
nitivo- e Xullo irá diso, coa carta da mas
cota xacobea na man, de acó para alá no 
seu jet privado, pedindo "outra alfombra de 
nécoras!", que é a sua teima persoal sem
pre que aterra na Galiza inda que agora di
ga que a Xunta lle pagará en mazás, unha 
minúcia: tanto ten nécoras ou mazás, dise 
das duas maneiras. E o último xuízo recé
beno sempre os cociñeiros. + 
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TRES EN RAIA 

O país de Hey 

•MANUEL RIVAS 

O pelegrín chegou ao Cebreiro e 
anotou no seu diario as inci
dencias da viaxe. 

"Hoxe é o meu primeiro día no país de 
Hey. O Camiño de Julio Iglesias parece 
estar en boas condicións para despra
zarse en MonoRail aínda que non lle 
arrendo a ganancia aos retrasados 
mentais que se empeñan en chegar a 
pé. A rede informática funciona de ma
rabilla e hai caixeiros automáticos a ca
da portomeñe, que é a medida do país, 
equivalente a unha milla ou kilómetro 
galega. A yarda ou metro galega chá
mase aquí portomiño". 

Xa en Palas de Rei, o pelegrín volveu 
a teclear no seu Notebook electrónico, 
xentileza de Pulpeira McDonalds. 

"A cada portomiño hai un indicador asi
nado por diferentes organismos , uns 
cunha trecha para un lado e outros para 
outra, o que dificulta moito a orientación 
pero sobre todo imposibilita ver ás bei
ras. Supoño que hai árbores, desa es
pecie chamada alcolitro, extinguida xa 
en Australia, aínda que outro pelegrín 
que retorna de Julio de Iglesias, a capi
tal de Hey, dime que o que hai é moita 
casa construída aproveitando a recon
versión do camiño en autoestrada efec
tuada no ano 111 da Era de D. Manuel". 

Por fin, o pelegrín chega a Julio de 
Iglesias e fai as derradeiras anotacións 
antes de esquencer o Notebook no Bar 
O' Cuco. 

"En Melide tiven que pagar peaxe a 
unha empresa chamada Xacobeo S.L. 
e en Arzúa a outra chamada Xacobeo 
S.A. Pero, gracias a San Julio, xa es
tou aquí. Esta cidade é insólita, toda 
feitiña en pedra, como furada artística
mente nun grande cromlech. O máis 
curioso é que ten unha fermosísima 
catedral onde vellos e vellas veneran a 
un tal Santiago. Se por min fose eu 
chamarialle á cidade Santiago de 
Compostela e ao camiño o Camiño de 
Santiago".• 

VOLVER AO REGO 

A cabeza de Xesus Pérez Varela, 
· director do Gabinete de Comu

nicación do Presidente da Xunta 
pende dun alfinete. Por non informar 
con antelación de que o da ARE ia ser 
un ridículo. 

Henrique López Veiga, Conselleiro de 
Pesca,·é ·repudiado por Manuel Fraga, 
que desde hai vários meses lle nega 
até o saudo. Por avisar de qye o da 
ARE podía ser un desastre. E dicer, 
por todo o contrário de Pérez Varela. O 
Conselleiro de Pesca, coñecedor das 
artes que se empregan en Bruxelas, 
recomendoulle a Fraga unha retirada 
honrosa, un pacto con Pujo!, algo, pero 
que non se fiase dos alemáns e dos 
demais. Fraga non lle fixo caso, nen 
tampouco o premiou por acertar. 

En realidade, nen o un nen o outro te
ñen a culpa. O enemigo de Fraga é a 
sua sombra, a de ex-ministro de Fran
co. O pasado ten ese problema, non 
pode modificarse.+ 




