PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

ANO XV• 30 DE XULLO • 1992

Nº 533 • (200 PTA. SEN SUPLEMENTO) 400 PTA.

Olimpiada-92:
encaixe catalán
A revista
norte-americana
Time
destaco u
nasua
información
a catalanización
dos Xogos

O cerco
de siléncio
non impediu
o éxito do

Dia da Pátria
O siléncio informativo e a morneza oficial no Oia de Galicia non
cortou o ritmo ascendente de
asistentes aos actos do Dia da
Pátria, convocados como cada
,ano polas forzas nacionalistas. O
BNG reuniu a máis de dez mil
asistentes, mentres a manifestación unitária congregou a perto
de mil. Manuel Fraga verteu no
seu discurso críticas ao nacionalismo e aos que defenden o dereito de autodeterminación, acusándoos de querer estragar a
convivéncia. (pax. 5 e 6)

Forte crise
interna
na TVE-G
A inauguración das instalacións
de San Marcos non resolveu os
problemas da delegación territorial de Televisión Española en
Galicia. A programación actual
viuse reducida a 15 minutos diários, por mor das esixéncias da
Expo e as Olimpiadas. Esta xustificación oficial non oculta que o
centro atravesa unha fonda crise, cun grave desaproveitamento de médios e unha liña informativa sesgada.(Pax. 19 e 20)

DAVID BURNETT I TIME

Fidel Castro recebido
na Galiza
con aplausos e sen protestas

Arsénio:
'O Deportivo podia ter
un novo estádio'
Poucos galegos chegaron tan
lonxe na sua terra como Arsén io lglésias; anos despois da
entrada nos banquiños balompédicos o sábio de Arteixo aos
62 anos afronta a dirección do
plantel máis caro da história do
fútbol galego. Da próxima campaña 92-93 realizada polo Deportivo dependerá en boa medida a tranquilidade da sua xubilación. {pax. 12 e 13)

Após da preséncia en Madrid no
Cúmio Iberoamericano, a visita á
Galiza do presidente do Consello
de Estado de Cuba, Fidel Castro, ábrelle a este país unha porta diplomática de notábel interés,
toda vez que Norteamérica persevera na labor de asfíxia sobre
a illa. Este feito principal viuse
ensalzado polo recibimento dado
en Galiza ao lider da revolución
cubana. Mália o ambiente caldeado nos médios de comunica-

A Terra pro111etida
Novo Caderno de
A Nosa Yerra,
á venda con este número

Agosto
Doce páxinas:
• Entrevistas a Serrat,
Fausto, Haro Tecglen e
Quian Dadong
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• Artigos sobre a
reforma da PAC,
o lusismo e
a morte dos golfiños
•Guia de actos para
todo o mes

ción, non se produciron actos de
protesta contra a visita e si mostras de apoio , limitadas polos
próprios rigores diplomáticos da
Xunta e o Estado español que
acabaron por temer que as sim patias cidadáns a Castro se lle
foran das mans . Dous xornalis tas de A Nasa Terra seguiron a
viaxe ao longo donoso país, con
visitas principais a Santiago, Lu go e Láncara. Véxase a información no interior. (pax. 5 e 6)
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Morreu o amadorismo deportivo e só os intereses dalgunha federación
impeden que participen os mellares deportistas

Barcelona fixo da sua olimpiada
unha reivindicación de catalanidade
ALFONSO EIRÉ-XAN CARBALLA

Narcís Serra, cando puxo en marcha a idea dunha Barcelona olímpica que non deixase á cidade fóra dos
orzamentos estatais dos eventos de 1992, non albiscaba cal poderia ser o resultado final do evento. Os sucesivos
trunfos eleitorais dos nacionalistas e a presión das organizacións de base converteron os xogos nunha
reivindicación nacionalista, até o ponto de estar case totalmente catalanizados os Xogos para •mpedir as
manifestacións populares fara das canles olímpicas.
Semellaba un encaixe no que os
pauciños se fosen movendo con
esa aparente desorde que impede ollar outra intención que non
sexa o resultado final da obra de
arte. Asi foron tecendo e destecendo durante dous anos o que
ia ..ser o pano do acto inaugural
dos Xogos de 1992, con cada fio
apontalado por un alfinete e cada
trazo tensado ao máximo para
que quedase debuxada a catalanidade pero sen que a almofada
española se sentise desprazada.
Asi os esbozos xerais dese espectáculo de espectáculos debuxaba un povo , o catalán , ainda
que, a modo de adorno aparecesen as pontillas española ou europea, que servían para definir o
conxunto da peza.

Pujol conseguiu facer trunfar a catalanidade nos Xogos, segundo quedou patente na cirimónia de inauguración.

F. ALONSO

Olimpiadas e Xacobeo
O escritor barcelonés Eduardo Mendoza narra
en "La ciudad de los prodigios" os problemas
financeiros que tivo que suportar Barcelona
para realizar a Exposición Universal de 1888 e
como eran tratados con desprezo os enviados
do consistório a Madrid na procura de
financiamento. Nas Olimpiadas de 1992 non
ocorreu o mesmo: era unha idea de Estado e
contaba co apoio do Governo central, por máis
que esta nacese tamén na Praza de Sant
Jaume, sendo alcalde Narcís Serra. As
Olimpiadas nasceron en confrontación coas
Exposicións Universais e, desde Barcelona,
quixeron constituirse nun pólo de atracción
orzamentária frente a Sevilla. A correlación de
forzas dentro do PSOE, cun grupo catalán forte
(e a presión catalana organizada na direita
nacionalista), configurou un eixo presupostário
con Barcelona e Sevilla como pólos e Madrid
como leiteira.
Pala contra, o Xacobeo 93 non acadou ese
carácter estatal. Naceu por xeneración
espontánea, o Ano Santo estaba aí, e foi
tomando corpo orzamentário segundo Fraga foi
observando a viabilidade propagandística até
rematar converténdose nun lema que tanto serve
para unha volta ciclista, para unha xira marítima,
como para un concerto de música, unha festa ou
os "produtos galegas de calidade'', arremedando

aquilo que puxera na sua época de Ministro
Fraga lribarne: "España é diferente".
A Xunta fracasou no seu intento de atraer
investimentos estatais, gastando os próprios
nunha campaña publicitária dirixida ao turismo,
que se teria que converter en motor da economía.
Un Governo autonómico sen capacidade de
presionar, un PSOE sucursalista e mimético,
incapaz de influir en Madrid; unha situación
nacional dependente e un nacionalismo sen o
peso suficiente, conforman e permiten o triste
panorama.
A diferéncia tamén é nídia no aspecto de
promoción externa que no caso do Xacobeo 93
conforma o próprio ser. Mentres que as
olimpiadas se converten nunha aspiración de
catalanidade, facendo xirar sobre o ser catalán,
desde a publicidade ás distintas imaxes, incluídos
o idioma e o hino de abertura, pasando polos fitos
representativos (tacho olímpico, abandeirados,
senyera, coreografía ... ) na Galiza invéntanse de
embaixador a Julio Iglesias, identificado con todo
menos con esta Terra, mentres se arrecuncha a
Santiago, unha das nosas expresións de
universalidade, no seu sartego catedralício.
Convirtamos ao Pelengrin en pregoeiro da
galeguidade. +
ANOSA TERRA

Os fios comezáronse a mover
desde o primeiro momento nesa
dirección. Os Reis de España
entraron ao Estádio de Montju'lc
ao son dos compases de E/s Segadors. A maioria dos comentaristas consideran que este foi un
xesto de transcendéncia política,
criticado mesmo por partidos como o PP. Ainda que ten a sua releváncia no eido da asunción da
monarquia dun hino nacional,
non español, como próprio , a
medida só foi adoptada para prevenir un acto antimonárquico :
que os asistentes chiflaran tanto
aos reís como ao hino español.
A monarquía asumiu a catalanidade para que os cataláns non
violentasen a monarquía española ante o mundo.
Esta medida non foi isolada neste
entramado dos Xogos 92. Formaba parte dunhas intensas negociacións que tiveron lugar no último ano entre a Generalitat e o
Estado, con intermediários tan
cualificados como o Presidente
do COI, Joan Antoni Samaranch,
o do Comité Organizador, Ferrer
Salat e o próprio alcalde barcelonés, Pasqual Maragall, cuxa intensidade non decreceu até o último dia no que, por fin, se deu a

coñecer quen ia ser o último portador do tacho. Ao final os cataláns deron imposto a sua persoa,
Juan Antonio San Epifánio, frente
a Herminio Menéndez, un asturiano, na administración socialista,
que foi o atleta español máis galardoado nuns Xogos . Este teria
que contentarse con efectuar o
penúltimo relevo antes de que
Antonio Rebollo (un medallista
paraolímpico pola sua deficiéncia
física) dese certeiramente coa trecha de lume na cunea olímpica.

A gran expresión de
fervor popular foi a
chegada a
Barcelona do tacho
olímpico, que
continua ca ondear
masivo de
bandeiras
catalanas nos
balcón s.

Con anterioridade xa quedara
consensuado que o Príncipe Felipe de Borbón, seria o abandeirado español e que, como con traponto , outra catalana, Arantxa
Sánchez Vicario, seria a portadora da bandeira olímpica. Con anterioridade quedara clarificado
que o catalán seria un dos catro
idiomas oficiais da olimpiada e
que a sua bandeira estaria presente no desfile. Asi foi.

Éxito
da diplomácia catalana
Estas consecucións foron un
éxito da "diplomácia catalana" ,
(Pasa á páxina seguinte)

lnvestimentos
millóns
Estado .................................................................. 229.278 {24,7°/o)
Generalitat ............................................................ 112.534 (12,1°/o)
Concello de Barcelona ........... .............................. 100.236 (10,8%)
COOB'92 ................................................................ 32.714 (3,5%)
Telefónica ...............................................................94.709 (10,2%)
Deputación de Barcelona ....................................... 11 .139 (1,2%)
Fondo Europeu Desenvolvimento Rexional .. ......... .. 8.100 (0,9%)
Mancomunidade Municípios Barcelona ................. 14.829 (1,6%)
Concellos/Deputacións sub-sedes ........................... 9.878 (1, 1%)

Total aportación Administración Pública ......... 613.417 millóns

;
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Maragall non só se
congraciou cos
nacionalistas que o
vian como o brazo
de Madrid, tamén
puña o toque
republicano e
antifranquista
lembrando a
Companys.

(Ven da páxina anterior)

da sua burguesia asentada nas
cadeiras do olimpismo, pero
sobre todo dunha presión popular, ben organizada no Comité
Olímpico Catalán, ben na Crida,
cando non nas formacións de
esquerda. Cando chegou a hora
todos se aprestaron a recoller
os froitos e a lanzarlle ao mundo unha imaxe: som una nació.
Tanto como a própria inaguración , Barcelona, os barceloneses, tentan nestes días que a cidade emita esa mensaxe dun
"país catalá'', que lanzaron na
propaganda a todo o mundo,
coa máxima nitidez posíbel. A
gran expresión de fervor popular foi á chegada do facho olímpico(algo case ignorado pola televisión pública española), que
continua agora facendo ondear
bandeiras nas fiestras. A enseña española non aparece case
na cidade e, hai ruas, nas que
se poden ver a bandeira branca
e azul que sacan a lucir os nosos compatriotas.
O seny catalán quedou demostrado ao longo destes anos , como tamén o sentido da utilidade. Case sen excepción, ainda
nas organizacións máis radicais, tíñase tomado a decisión
de que os Xogos serian o espe11 o de Catalunya no mundo e
que, canto máis nídio fose o reflexo catribarrado , máis mellar.
Asi , puxéronse cando foi necesário frente á ETA para que non
se imiscuise na sua política interna, pois esta tiña unha dinámica própria, con obxectivos diferentes aos de Euskadi .
Afírmase que, en plenas negociacións protocolárias , o hoxe
Vicepresidente do Governo español, Narcís Serra, ante o cariz
catalanista que estaba a tomar
o evento perguntábase de quen
tora a idea da olimpiada barce-

lonesa. Certamente el puxera a
andar esa esperanza olímpica,
pero non fara capaz de ver o resultado final. Agora, tíñao diante
dos ollas e non era o mesmo
que programara.

Obras e infraestruturas
millóns
Ronda do Mig (Primeiro Cinto) ............................................... 2.563
Segundo Cinto ..................................................................... 30.669
Pata Norte do Segundo Cinto .... ........................................... 19.783
Pata Sul do Segundo Cinto .................................................. 15.031
Cinto do Litoral .....................................................................39.982
Nó de La Trinitat ................................................................... 10.157
Sistema xestión informática tránsito ...................................... 5.250
Rede conexión interna Barcelona ........................................ 68.650
Aparcamentos ........................................................................5.747

A visión de Narcís Serra
Daquela Serra víase no 92 como
o President da Generalitat. Mais
os enfrentamentos dentro do
PSOE retivéronno en Madrid e
Jordi Pujo! renovou maioria. Pésie aos pactos Generalitat-Moncloa a correlación de forzas estaba tan a favor dos nacionalistas
que o alcalde barcelonés, Pasqual Maragall, tivo que facer
mención ao President Lluís Companys, que capitaneaba a Generalitat republicana cando en 1936
se ian celebrar as Olimpiadas
Populares frente ás hexemonizadas en Berlin por Hitler. Un President Companys que seria fusilado por Franco e cuxo nome está inscrito, como lembrou Maragall, na Porta de Marathon do
Estadi de MontjuTc.

J. L. Moreno, primeiro medallista español.

inclusión do folclore español,
para os cataláns son unha mostra máis da sua identidade, da
que hoxe forman parte os emigrados andaluces, senda Bar-

celona berce da nova rumba
andaluza. O mesmo que os
bombeiros "aragoneses", que
forman parte do perdido folclore
catalán.

O mediterráneo estivo centrado
na Barcelona mitolóxica de Hércules con La Fura deis Baus
que resolveu a batalla contra o
(Pasa á páxina seguinte)

Maragall non só se congraciaba
cos nacionalistas que o vian como o brazo de Madrid, senón
que puña no discurso o toque
republicano , nostálxico e antifranquista.
Houbo outros moitos elementos
do acto inaugural que, seguramente, teñen unha leitura diferente desde España que desde
Catalunya, pero que teñen a suficiente ambigüidade para seren
asumidos por uns e outros. As
sevillanas que para uns son a

Gastos do COOB
millóns
Prensa, radio e TV ..... 16.490
lnstalacións ................ 36.211
Tecnoloxia .................. 12.478
Servizos á FO ............ 23.654
Cerimónias e OCSA .... 7.391
Competicións ... .. ........ 11 .252
Estrutura de soportes 19.137
Xestión comercial ........ 7.528
lmaxe ........ ................... 5.516
Seguridade .................. 4.931

Ingresos do COOB
Direitos TV ...... .. .... .....50.759
Patrocinadores .......... 29.193
Lotarias ..... ... ......... ..... 19.891
Transf. do Estado .. .... 12.126
Entradas ..................... 11 .300
Moedas ........... ............. 6.343
Aloxamentos .. .. .... .. .. .. .. 4.340
Licéncias .... ................. .4.908
Prestación de servizos 2.615
Venda de activos ......... 2.500
Seles ............ .......... ....... .. 700
Medallas .................. ....... 150

As cenas andaluzas son máis o reflexo da emigración na Catalunya_que o "espello" da España.
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Un novo olimpismo co remate
da confrontación entre blocos
As Olimpiadas, que nasceron
enfrontadas ás Exposicións
Universais, son asumidas palas
distintas cidades ao longo desté século, para vender unha
idea concreta, máis alá da idea
olímpica, que tamén ia mudando segundo os tempos. Elas viran o agramar das nacións do
terceiro mundo, a chegada do
nacismo, o ascenso dos negros
que levantaban o puño no pódio, o terceiro mundo desnutrido que se impuña nas longas
probas atléticas ... e, nos últimos anos, o enfrentamento
Leste-Oeste pretendendo dirimir a supremacia coas suas posicións na lista de medallas.
Este ano os Xogos volven mudar o seu carácter ante a desaparición dos blocas e o remate
da chamada Guerra Fria, até o
ponto de que duas das grandes
poténcias, as Alemañas, competirán unidas outravolta. E, de
novo, aparecen no panorama
olímpico novas nacións, coa
salvadade de que, esta vez,
son nacións europeas. As suas
delegacións foron as máis
aplaudidas no desfile.
Estes feitos deixaron nun segundo plano a volta de Suláfrica,
despois de térselle levantado o
embargo. Os conflitos balcánicos poñian o borrón nun evento
que pretendía ser unánime. A
ONU non foi quen de consolidar
unha "trégoa olímpica", a cámbio da participación sérbia. A
ONU está a utilizar ao deporte

Joan Antóni Samaranch, presidente do COI, portando o facho.

como medida de presión.
Na arde deportiva tamén estan
a mudar as circunstáncias das
olimpiadas. Aquel espírito do
Barón de Coubertin ao que se
aferraban nos últimos anos,
cun amadorismo inexistente, foi
redefinido á luz dos acontecimentos, ainda que os máximos
xerarcas do Comité Olímpico
Internacional impidan outros
cámbios para non perder os priviléxios. Samaranch, responsábel de deportes con Franco,
mantén unha estrutura ditatorial
mentres arela o Nobel da Paz
para retirarse. Os membros do
COI receben das cidades que
pretenden ser olímpicas agasallos-sobornos de todas as castes e se Barcelona perdese diñe i ro o COI terá igualmente
asegurados máis de 500 mi-

Samaranch,
responsábel de
deportes con
Franco, mantén no
COI unha estrutura
ditatorial mentres
arela o Nobel da
Paz para retirarse.

llóns de pesetas. Dous exempl os destes dirixentes poden
ser os do Uruguai que viaxan a
Barcelona en número de 31,
frente a só 23 deportistas, que,
na maioria dos casos, veñen
sen médicos e entrenadores ou
o Presidente do COI de Panamá que foi detido mentres revendía 300 entradas. A realeza
europea, sen papel xa na sociedade, refúxiase nestes organismos do que son máximos dirixentes a princesa Ana de Inglaterra e o príncipe Alberto de
Mónaco.

O papel das federacións
'Neste novo ar olímpico as Federacións lnternacionais teñen
cada vez máis protagonismo e
son as que marcan a sua participación. Esta circunstáncia
permítelle á de fútbol fixar a
idade máxima dos participantes
en 23 anos para non perxudicar
os campionatos do mundo, on- ·
de a FIFA recada centos de millóns de pesetas . A de baloncesto, pala sua banda, permite
non só que participen os mellore s xogadores, senón que
apoiou a presenza dos profisionais americanos, pois neste país, onde o baloncesto é o rei
olímpico, xa estaban cansos de
que non gañasen o ouro, despois de teren o primeiro traspés
no 1972 e de que a edición an-.
terior bordasen o ridículo cun
terceiro posta. Para a próxima
edición tamén participarán os
ciclistas profisionais. •

.JORDI BARDAJIL

.
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Alexandre Gómez, Carlos de la Torre, Carlos Adán, Estela Estévez e Anxeles Barreiro, olímpicos galegas de atletismo.

Alguns son fortes candidatos a medalla

A Gali.za conta coa representación máis ampla da sua história
En Barcelona-92 Galiza terá a
máis ampla representación de
deportistas de toda a sua história. Vinteoito foron os seleccionados, ainda que, ao final, só
competirán 26, pois dous remeiros quedarán de reservas.
Ainda así hai que contar coa
resolución favorábel sobre o
suposto doping de David Martínez, lanzador de disco, aoque
se lle detectaron unha série da
anomalías nas análises de orina nas últimas competicións,

A enseña española

pero non asi no sangue.
Unha das representacións máis
numerosas é a de atletismo,
con Xan Sotelo (nacido en
Santander pero residente na
Coruña), lanzador de xavelina;
os vigueses Alexandro Gómez,
Carlos de la Torre e Carlos
Adán, que representarán a España nos 1O mil metros. En
mulleres nas pistas estarán
presentes Anxeles Barreiro e
Estela Estévez.

Alexandro Avecilla será un dos
pontais da equipa de hóquei so-

bre rodas, firme candidato á
medalla de ouro. É precisamente nos deportesacuáticos e nas
equipas onde os participantes
galegas conseguiron máis medallas ao longo de todas as
suas participacións.
Nesta ocasión os que cantan
con máis posibilidades, ademais do xa reseñado Avecilla,
son os remeiros Bugarín e Villar, e os piragüístas Míguez e
Sea.+

Desde México 68 a Barcelona 92

Conflitos internacionais e fazañas deportivas
A história olímpica chega ao
seu vixésimoquinto aniversário
arrastando na sua história as
interrupcións bélicas e os conflitos políticos. Cando na cerimónia inaugural se anunciaban
as cidades que desde 1896 organizaron uns Xogos, tres veces en troques da bandeira
olímpica circulou polo estreito
pasillo de atletas unha bandeira
branca cunha pombiña alegórica. 1920, 1940 e 1944 eran as
datas interrompidas pola guerra. A lembranza das Olimpiadas Populares que ian celebrarse en Montju"lc, coincidindo
coa celebración olímpica de Hitler (Berlín, 1936), e que ia presidir Lluis Companys, levantaron un aplauso unánime que só
os cataláns comprenden en todo o seu valor.

(Ven da páxina anterior)

Os Reis entraron en
Montju'ic aos
compases de
Els Segadors.
A monarquia
asumiu a
catalanidade para
non verse
violentados ante o
mundo.

Nos deportes acuáticos é onde

se amorean outra chea de participantes. Asi, ademais dos xa
reseñados da vela, en piragüísmo estarán Xoaquina Costa,
Ana Maria Penas, Xosé Alfredo
Bea, Henrique Míguez e Pedro
Areal. En remo os seleccionados son Xosé Bermúdez, X. 1.
Bugarín , Miguel A. Villar, Horácio Allegue, Xacobo Maraño e
Xacobo Suárez.

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

apenas está
presente na cidade
e mesmo os
galegas sacaron a
lucir a branca e
azul.

mal con outro símbolo da catalanidade , o "Virolai", o hino
montserratiano que gardou durante o franquismo as eséncias
catalanistas. A "unidade europea" simbolizada polos doce
castellers era tamén un cántico
á afirmación cultural, e á diversidade nacional, na coreografía
que antecedeu ás torres humanas. Para que non faltase nada
estaba a moderna banalidade
das tops models e a ópera
"light" -en play back- como referé ncia aos gastos da alta burguesía barcelonesa. Por se isto
fose pouco, dentro do pacto estaba que o President Pujol seria
citado antes que o Presidente
do Governo español.+

En tiro competirá Eduardo
Martínez; en pentatlón moderno os irmáns lucenses Leopoldo e Xesus Centeno. En iudo,
Roberto Naveira; en vela, Alfredo Vázquez regateará no
mesmo barco que o príncipe
Felipe. En esgrima competirán
Ramiro Bravo, F. X. Suárez
en loita e en taekwondo Francisco Zas e Maria do Mar Comesaña.

1

Mais non só foron estas interrupcións os máis soados fitos
dunha história olímpica que paralelamente á xesta deportiva
centrou desde 1968 diferentes
controvérsias e conflitos:

México, 1968. Os estudantes
maniféstanse na Praza das Tres
Culturas. O exército tapa con
tanques as saídas e inícia unha
matanza da que o mundo saberi a grácias ao testemuño de
Oriana Fallaci, tamén ferida de
bala naquela represión. Foi o
ano de váriasplusmarcas históricas en atletismo: os 8,90 metros
de Bob Beamon en salto de lonxitude e os 43,86 de Lee Evans
nos 400 metros. O atletismo, a
disciplina raíña e tradicional
nuns Xogos era completamente
dominada polos estadounidenses afro-americanos, que erguendo o puño enfundado nunha luva negra no pódio denunciaban ao mundo o racismo.
Munich, 1972. O secuestro
dunha dúcia de atletas da delegación israelí por militantes da
organización palestina Setembro Negro remata, tras unhas
negociacións, nunha matanza
nas pistas do aeroporto alemán. Tardáronse vinte anos en
desvearse que 8 dos doce

mortos durante o tiroteo fórono
a mans de policías alemáns.
Deportivamente foi o ano de
Mark Spitz e a australiana Shane Gould coas suas sete e catre medallas en natación e da
hexemonia soviética na velocidad e cun Valeri Borzov que
quedou na história atlética como o velocista branca de excepción. Era o cima da guerra
fria e o enfrentamento na final
de baloncesto entre os EEUU
e a URSS viveuse con paixón .
A repetición dos tres derradeiros segundos e a histórica canastra de Serguei Belov, convertérono nun heroi. A presenza da equipa da NBA en Barcelona trata de lavar aquela
afrenta e algunhas posteriores
na mesma especialidade.

Montreal, 1976. É o primeiro
boicoteo. As nacións africanas,
raíñas do gran fondo (Abebe Bikila deslumbrara en México gañando a marathon descalzo, repetindo o trunfo de Tóquio), e
outros países do Terceiro mundo

non asisten á cita olímpica porque non se impoñen sancións á
Suláfrica racista, que pasou trinta anos (de 1960, a 1992) afastada duns Xogos. E o ano da tazaña inigualada do cubano Alberto
Juantorena (gañador de 400 e
800 metros con record do mundo na proba de médio fondo) ou
da exibición ximnástica da romanesa Nadia Comaneci.

Moscu 1980.0 boicoteo oci dental é masivo despois da invasión soviética de Afganistán.
Inglaterra é a excepción e Sebastian Coe e Steve Ovett logran destacar en 800 e 1500
metros . Un mónstruo da natación apresentaba credenciais
baixando por primeira vez na
história dos quince minutos nos
1.500 metros: Vladimir Salnikov,
un golfiño das piscinas que revalidaría -oito anos despois!- o
trunfo en Seul. Marita Koch repite o trunfo na velocidade feminina de atletismo das atletas
alemanas orientais , grandes domiñadoras até Seul.
Los Angeles, 1984. Devolución da labazada dos países do
Leste e boicoteocoa única excepción de Roménia. O reí
olímpico foi Carl Lewis, que repetiu a proeza de Jesse Owens,
o home que fixo que Hitler se
retirase do estádio para non ter
que estreitar a man dun negro.
100, 200, relevo 4x100 e salto
de lonxitude foron medallas para un mesmo pescozo.

Nos países africanos, pésie ás condicións de miséria en que viven, cada dia ten máis importáncia o deporte. Na foto o queniano Kipchoge Keino.
MARK PETERS

Seul 1988. O boicoteo reduciuse, por mor do longo contencioso con Corea do Norte,a Cuba e Vietnam. É o ano do doping no atletismo, coa vinganza
sobre Ben Johnson, que pulverizara até o infinito o record dos
100 metros, e consagración para unha Florence Griffith á que
lle faltaron horas para retirarse
do atletismo sen que ninguén
puxese a lupa sobre as suas
marcas doutra era. •
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Aspecto da Quintana a pleno sol.

O BNG aumentou o número <;je asistentes en máis de duas mil persoas

Os actos nacionalistas
sobranceiros un ano '.~·fuáis o 25 de Xullo
• A.EIRÉ

Os actos nacionalistas
voltaron a acaparar a
participación da sociedade
galega na celebración do
25 de Xullo anterior ao
evento do Xacobeo-93. As
celebracións oficiais, que
se moven na ambigüidade
calculada de confrontación
. . ·co nacionalismo non dan
acadado a fórmula
adecuada que permita
desbancar da posición
sobranceira a celebración
do Dia da Pátria na que o
BNG voltou a sobardar o
número de manifestantes,
acercándose este ano aos
13 mil.
O BNG aproveitou a celebración
do Dia da Pátria, centrada no rechazo a Maastricht e a "Europa
das cidades" (Eixo Atlántico) , para facer un chamamento á unidade resaltando ao mesmo tempo
o pluralismo desta frente nacionalista e a sua capacidade de dirección política.
Xosé Manuel Beiras resumiuno
na sua intervención: ·"Todos os
que queiran traballar 'qüe veñan,
teñen a porta aberta". Cori'.:anterioridade sinalara xa ,q.ue ''cada
ano é máis o pavo qu~ se suma
ao BNG" afirmando qye os que
falan de pluralismo e de mQ.nifestaci ó ns unitárias "xa a fe,ñen
aqui". Para ser "autenticarnente
plurais hai que selo na própría

casa", referíndose a que no BNG
conviven distintas organizacións,
"que van desde o PNG á UPG".
Estas organizacións tamén se
deixarian ver na própria manifestación , coas suas pancartas respectivas , poñéndose de longo
Esquerda Nacionalista , cunha
pancarta sostida polos seus prin.cipais dirixentes.

·E:xemplo
de entendimento
Gustavo Docampo, dirixente do
PNG, oficiou de introdutor do acto da Quintana e tamén poñeria
de manifesto o pluralismo existente no BNG ao que calificou
como "exemplo de entendimento

democrático porque fie~ conviven
seis organizacióhs soberanas" .
Nun tono poético con referéncias
"aes leais que traen no corazón á
Galiza", citándoos polos nemes
qas antergas tribus galegas, Decampo sinalou que xa habia moitos anos que debia estar no BNG
"porque nel é' onde atopei aos
verdadeiros nacionalistas", recoñecéndolle á UPG "a semente
que fai posíbel ~sta celebración".
Dentro deste tono de unidade
hai que salientar a presenza de
lnzar (nova formación nacida da
fusión do MCG e LCR, desvinculada de dependéncia estatal) , asi
como dos traballadores de Astano despedidos, co sindicalista e
cabeza de lista do PSG-EG no

Ferro! nas anteriores eleicións
municipais, Xosé Díaz.

Clima optimista
Outra das características da celebración do BNG foi o tono optimista pésie á constatación de
que "se está a vender o país a
prezo de saldo", realizada por
Bautista Alvarez , que remataría
a sua intervención, bastante longa pésie a estar topino por saltarll e unha corda dun nocelo,
afirmando que "non hai nada im posíbel para os que loitan, porque, se queremos , entre todos
podemos".
O optimismo ainda era máis patente no representante de "Gali -

za Nova", Bieito Lobeira, que
, afirmaría que "ainda non conseguimos a liberación nacional, pero vai chegando", poñendo entre
outros exemplos, en ton humorístico o que, por fin, "teñamos
ao Celta e ao Deportivo xuntos
na Primeira División".
Este ar festivo, que se evidenciaría sobretodo na romaria popular
celebrada pala tarde en San Lourenzo, non foi óbice para que nos
discursos se arremetese con dureza contra Fraga lribarne , de
quen dixo Beiras "que ten manchadas as mans co sangue de
Julián Grimau como ben se encarregaron de recordarlle os membros da ARE, porque o pasado
está aí e non se esquece". +

A UNIDADE
E OUTROS MEDOS
MANuEL VEIGA

O Fraga que non perde ocasión para poñerse o traxe de galega.
mostra un surprendente timoratismo na hora de celebrar o Dia de
Galicia. Calqueira pulpeirada ou a própria festa do Monte Faro son
utilizados como elementos autoidentificadores con máis impetu e recursos. O Diada Pátria ten máis celme que o ·xubon e as polainas e
a axéncia de publicidade na que se convertiu a Xunta de Galicia non
foi capaz de fagocitar a data. Velaí a razón da belixeráncia contra os
seus lexítimos proprietários: os nacionalistas.
No tocante a estes últimos, a polémica da unidade rondou os actos
celebrados. O resultado é claro: a proporción de manifestantes foi de
d.ez a un. É de matemáticas e non de ideoloxias observar que xa
existe unha unidade fundamental.
A desvinculación dunha minoria xustifícase cando posee un proxecto
dist.into (nese caso a lexitimidade para diferenciarse é plena). Pero
entono improcedente é reclamar a unidade. +
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DIADA PÁTRIA '.

Os conVocantes da manifestación unitária
chamaron á criación dunha alternativa progresista
•M.V.
Chamar a todas as forzas políticas progresistas galegas, asi como a colectivos cidadáns , para
que contribuan na construción
de alternativas próprias capaces
de dar resposta aos problemas
actuais de Galiza foi eixo do discurso que serviu de colofon ao
acto do Dia da Pátria convocado
polo PSG -EG, EU, FPG , PG e
PCPG e ao que asistiron perto
dun milleiro de persoas.
No mesmo manifesto, lido por
Anton Reixa na praza de Mazarelos ao cabo da manifestación,
apontouse que "mentres a Galiza
oficial como unha corte arredor
do Presidente vive dourados días
de viaxes, protocolos, recepcións
e agasallos, felices de dispar a
capricho dos 600 mil millóns dun
presuposto que circula polos canles clientelares dos adictos , a
Galiza real mobilizase conscente
dos problemas que afogan a vida
diária dos seus 'tillos".
Os manifestantes lembrarori o
éxito da folga do 2 de Abril e sinalaron, como recolle o documento final, que "cada día máis

imponse o camiño da unidade",
engadindo que para iso é necesário "superar os límites partidários e presentármonos unidos
por Galiza".

A novidade de EU
A movilización resultou similar á
do ano anterior convocada palas
mesmas forzas, coa adición de
EU e do PCPG. O acto cobrou valor polo espectativa criada ao redor da refundación orgánica do
PSG-EG, asi como pola capacidade mobilizadora que se podía manifestar neste acto unítárío frente á
convocatória da Quintana.
Unidos por Ga/iza, a nosa nación foi o lema da pancarta de
cabeceira portada por dous representandes de cada forza convocante . As consignas máis coreadas, segundo os grupos, foron as de Ga/ícia nación, autodeterminación, lndependéncia e
Cuba si, ianquis non.

Estiveron presentes na movilización vários membros das direcións sindicais de CCOO e
CXTG e o alcalde de Noia Bieito
González.+

Antón Reixa le o manifesto final na Praza de Mazarelos.
XAN CARBALLA

Xustificou a modificación dos textos e o ideário de Castelao

Fraga aproveitou
para criticar ao nacionalismo
•A.E.

As celebracións
institucionais non acadan o
tono axeitado para
celebrar o 25 de Xullo.
Manuel Fraga o ano
pasado anunciaba unha
: celebración itinerante, que
· non se chegou a realizar.
Este ano articulou o seu
discurso arredor do "Alba
de Glória" de Castelao,
manipulando o seu contido
e aproveitando a ocasión
para criticar ao
nacionalismo.

XAN CARBALLA

APU pola liberdade dos presos.

Duascentas persoas xuntou na sua manifestación a Assambleia do Povo Unido á que
asistiron cinco independentistas en folga de fame polo regreso dos
preso~ a Galiza. Ao acto asistiu un representante de Herri Batasuna.
Entre as numerosas pancartas reclamando amnistía destacaban uns
rótulos con toponímia normalizada en galega reintegrado.+

O Presidente da Xunta, articulou
o discurso institucional da Dia da
Pátria sobre o texto "Alba de
Groria" de Castelao, xustifican
do a sua manipulación na necesidade de ''traducir o seu legado
á actualidade, sen traicionalo, de
acorde coa inevitábel actualización que peden os clásicos para
seguir sendo actuais". Entre as
modificacións incluidas destacou

a supresión do nome de Alexandre Bóveda.
Fraga quixo deixar tamén constáncia da vertente espiritual do
25 de Xullo, equiparando a
Santiago con Galiza "ao que
dedicamos esta festa civil con
espírito relixioso, porque asi se
celebrou polos séculas dos séculas ", se ben posteriormer:ite
afirmou que é preciso "subliñar
a significación patriótica deste
día, sen que se confundan as
vertentes, e sen renunciar a
nengunha delas".
O presidente da Xunta convidou
á sociedade no seu conxunto a
celebrar o "Dia de Galicia", defendé ndose dos que peden a
sua-institucionalización, perguntándose "que dirían se intentásemos organizar festas nas deputacións, nos concellos ou nas comarcas". Esqueceu que o PP votou nos concellos en· contra das
propostas nacionalistas· que demandaban precisamente iso, e
que só os de maioria nacionalista e o de Vigo responderon ao
chamamento.

ANOSA TERRA

NO MES DE AGOSTO TAMÉN SE PODE FACER ACCIONISTA
Chamando ao teléfono (986) 43 38 30

Finalmente apelou á liberdade
para criticar. aos que predican a
"autodeterminación e a envexa
desde a confrontación cos demais ", porque , segundo Fraga
lribarne, a unidade do povo galega só se busca desde a "autoidentificación".

As celebracións
relixiosas
Este ..ano as celebracións relixiosas ti\isron un menor cariz políti_co . A personalidade da oferente,
Pilar de Barbón , irmá do monarca español , marcou o discurso
de reivindicación cristiá, (á par
da exaltación da monarquia) que
Rauco non foi capaz de elevar
máis que a unha exaltación da
família e a un cántico á "España
evanxelizadora".
Na tradicional "Misa de Rosalia",
outrora refúxio de galeguistas, é
agora notória a preséncia do
Opus, co seu oferente, Precedo
Lafuente, o mesmo que o ano
pasado agradeceu a Fraga a
Fraga a concesión das medallas
Galicia.+
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COMO SE TRANSMITE:
Hoxe en día sabemos qué só se transmite polo sangue, pola vía das secrecións xenitais nas relacións sexuais, de nai a filio 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 x:iringas 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 infónnate axeitadamente, e se segues adiante, evita a lactancia natural.
Estas recomendacións ahondan para estar seguro na vida cotiá. Lembre que a convivencia
nonnal cun portador, no traballo, na escola ou na familia, non ofrece risco ningún.

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

56.11.7O
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• Presións militares
contra o Iraq
O presidente dos EEUU,
Georg e Bush, está a
presionar a Iraq militarmente
para así tentar subir os seus
índices de popularidade ante
a próxima convención do seu
partido na carreira eleitoral
para ocupar de novo a Casa
Branca.

• Greenpeace
denúncia o
Plano Forestal

Bush enviou outravolta tropas
ao golfo, desprazando tres
porta-avións, e instalando
novos míseis
enKuwait.Adesculpa
esgrimida é que Hussein non
cumpre os acordes ao non
deixarlle inspeccionar aos
membros da ONU os
documentos relacionados con
armas químicas. Ainda así o
presidente iánqui declarou
que esta vez interviria con ou
sen permiso das Nacións
Unidas.+

A consultora Sestar, que
elaborou o Plano Forestal que a
Xunta pretende pór en marcha,
depende directamente da Unión
de Selvicultores do Sul da
Europa (USSE), defensores dos
intereses da indústria da
madeira e a celulosa, segundo
denúncia a organización
ecoloxista Greenpeace.
Esta organización denúncia que
o argumento do déficit forestal
dos países da CEE só é un
subterfúxio empregado "pala
poderosa e contaminante
indústria papeleira, con
participación cada vez maior das
multinacionais, desestimando
continuamente as suas
previsións de crecimento".
Tamén pon de manifesto que a
"expansión das plantacións de
eucaliptos estase vendo
favorecida palas subvencións da
CEE, cuxa política forestal
responde ás necesidades
centro-europeas e da indústria
da celulosa".
Greenpeace propón que a
superfície recuperada aos
eucaliptos débese dedicará
produción de bosque de calidade
xa que contribue á estabilidade e
á diversidade de ecosistemas á
vez que xeran emprego e
riqueza.+

•Aumenta o
prezo do diñeiro
O Banco de España decidiu
aumentar o prezo do diñeiro en
0,6 pontos, para tratar de frear

•O PP pode
conseguir a
maioria en Lugo

os efeitos inflacionistas das
recentes medidas fiscais.Pasará
asi do 12,40 ao 13 por cento,
polo que aumentan tamén os
xuros que a banca comercial
cobra polos créditos, na maioria
dos casos en médio ponto.+

•Aprobado

o axuste
económico do
PSOE
O Parlamento aprobou o
chamado axuste económico
pasto en marcha polo Governo
central, ainda que contou só cos
votos do PSOE. O Ministro
Solchaga compareceu de xeito
fachendoso, insultando á
oposición para poñela nervosa e
desviar a atención do principal
que, como lle diria o portavoz de
IU e que "ou se equivocou antes

ou se equivoca agora".
As medidas económicas do
governo consisten nunha suba
dos impostas (IRPF e IVA), baixa
dos salários reais dos
funcionários e recorte dos
subsídios sociais.
Segundo o BNG a política
económica do Governo, que
segue as grande liñas marcadas
pala CEE, está basada nos
seguintes pontos:
Impulsar e protexer os
investimentos de capital
extranxeiro e nomeadamente
con fins especulativos; aceitar o
desmantelamento do tecido
industrial e do sector agrogadeiro; canalización dos
investimentos públicos cara
obras e eventos de corte
faraónico e propagandístico e
de dubidosa rentabilidade
social.+

O concelleiro do PSOE Xosé
António Mourente abandonou
o PSOE para pasarse ao
grupo mixto, argumentando
que con esta decisión o que
pretende é "pór fin á
obstrución continuada que
seestáa producir na xestión
municipal". As suas
declaracións semellan indicar
claramente que o que
pretende é que a actual
equipa de governo poda sair
da sua situación minoritária e
governar sen consensuar coa
oposición. Hai un ano que xa
saira á luz pública a anterior
militáncia de Mourente no PP,
afirmándose que tiña dobre
militáncia, algo que tanto el
como o PSOE desmentiron.
Agora o PSOE fala de
"traición'', pedindo a imediata
dimisión de Mourente,
poñendo de manifesto que ,
até de agora, ''foi unha
persoa que traballou moito
polo partido, que criticou ao
PP, mostrándose unánime
coas decisións que tomaba a
executiva do partido",
afirmando que o cámbio de
grupo se debe "a unha
decisión imediata ou a unha
influéncia foránea".
O dirixente socialista lugués,
Alvaro Moral, afirmou que "é
evidente que detrás deste
abandono hai moito diñeiro".
O BNG, pola sua banda,
afirmou que "será un gran
retroceso para o Concello de
lugo", mentres que Maurício
Posada, da CNG, declarou
que non lle preocupaba
"posto que ven ao grupo
mixto e non se pasou a outro
partido e non sempre debe
dimitir un concelleiro que
abandona a sua formación" .
Nos mentideiros lugueses
interpretáronse estas
declaracións como "un verniz
protector para a sua posición
nun futuro, país tamén
poderia recalar no PP se
arranxa as suas diferéncias
con Cacharro".

• Guerra aberta no Peru
Sendero Luminoso, a organización guerrilleira peruana que controla xa parte do território, decidiuse
a atacar a capital, Lima, nunha ofensiva sen precedentes. O exército ten tomadas as principais ruas e
a policia secreta realiza centos de detencións, tor-

turando sistematicamente aos presos, que en moitas ocasións aparecen martas na rua. Os senderistas replican con atentados e mesmo enfrentándose
abertamente en tiroteos, lograndoimpor o "paro armado" de dous dias. A posicióndo do dictador Fujimori é cada dia máis insostíbel, baixando a sua popularidade 22 pontos, segundo os inquéritos. +

En Foz tamén abandonou o
PSOE o concelleiro Pedro
Antelo, permitíndolle ao PP,
co seu voto, aprobar as
ordenanzas fiscais. Tamén
xustitif ou o seu abandono
"para que siga funcionando o
axuntamento". •

• Navia mobilízase
contra o encoro
Outra vez está en marcha unha coordenadora contra o encaro do Suarna.
Na SUFl segunda reunión acordou recabar información e asesoramento e comunicarlle aos viciños as suas pescudas sobre o posíbel comezo das obras.
Esta coordenadora está integrada por
oito membros, dos que catre son os voceiros dos grupos municipais da corporación: PP, PSOE, BNG e CNG. Os outros catre membros foron eleitos pala
asemblea, estando entre eles o párroco
e o garda-rios.
Un dos principais acordos é o de elaborar un documento explicativo que recollerá os principais motivos nos que se
basa o movimento de oposición aos
encaros e que será distribuído proximamente entre os naviegos.
Hai máis de 50 anos que está realizado
o proxecto de anegareste val. En 1951
facíase a primeira concesión . A segunda fíxose en 1963 e en 1965 comezaron as obras.coa construción dos accesos. A oposición popular paralisou as
obras. En 1975 apresentaron un novo
proxecto.En 1979 ordenouse a revisión
desteproxecto, paralizandose ante a
forte oposición viciñal. En 1985 solici touse o desdobramento do encaro , pero ainda non foi aprobadoo pedimento
ante a oposición dos concellos de Návia e Cervantes.•

• Desmantelar
o 30 por cento
da frota
O Governo español recoñeceu que é
necesário desmantelar o 30 por cento
da frota galega de altura para adaptalaá normativa comunitária de capturas ,
ainda que afirman que esta medida só
será momentánea e mentres non se
atopan novas caladoiros.
Os sindicatos critican esta medida que
significará a perda de catre mil pastos
de traballo directos. Tamén denúncian
que hai empresas que se benefícian
desta medida.
Os sindicatos UXT, CCOO e CIG teñen
convocada unha manifestación para o
Domingo 2 de Agosto en Marin , para
pedir un convénio xusto . •

• Galiza só terá
o 85 por cento
da cuota láctea
O Ministro de Agricultura e Pesca, Pedro Solbes, confirmou que Galiza non
disporia de toda a sua actual produción
de leite . Galiza poderá producir unicamente a mesma cantidade que en 1985
(moito m$is .baixa que hoxe) e o 85 por
cento da actual.
Os sindicatos labregos denúncian que
esta redución da cuota xa se está a facer efectiva coa desaparición de moitas
das mellares f?Xplotacións.
O Conselleiro de Agricultura, Pérez Vidal, afirmou sempre, despois das entrevistas en Madrid, que estaba garantida
a actual cuota de produción leiteira da
Galiza. O Ministro confirmou que non
era así.+

GALIZA E M NDO
QPRESIDENTE DE CUBA NA GALIZA

A pesar das reticéncias do PSOE,
do dobre xogo do PP e da campaña en contra do CNG

Castro logra un importante trunfo político
co apoio da cidadania galega
• G. LUCA DE TENA

As mostras de apoio dos
galegos abren a Fidel
unha porta para o seu
governo bloqueado e
concédenlle un
importante trunfo
persoal. Superando un
cerco atafegante do
Governo central e da
vixiáncia excesiva dos
GEO Castro abriu a
comunicación cordial ca
povo de Santiago, a
Póvoa, Lugo e Láncara.
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Luns pola mañá, un xefe de Estado en traxe verde-oliva de
campaña sauda con circunspección ao Governo autonómico en
pleno no aeroporto de Labacolla.
Segundo pasan as horas, aparece un Castro creoulo que fala
con rexouba, zumbea coma un
guajiro ou cae na trampa da
emoción mentres se relaxan as
medidas de seguridade ao seu
redor. O seu anfitrión Fraga completa as declaracións da Habana
contra o bloqueo cunha defensa
da independéncia cubana.
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bros da compañia do Grupo de
Operaciones Especiales (Geos)
que abren a choutos e empurróns o camiño da comitiva pola
Rua do Vilar cara o Obradoiro.
Os fotógrafos atropelados non
ten tempo para encadraren.
Cando consiguen ter a comitiva
no obxectivo, un brazo dun
axente apártalles a cámara. Váiselle a man á PN que ten instruccións de evitar calquera concentración de protesta . Pero nas
ruas só resoan ecos de Viva Fidel ou Cuba si lanquis non e
aplausos. Hai pancartas de Ga/iza con Fidel, de benvida dos sindicatos (non dos estatais) e bandeiras cubanas e galegas.
Baixo os soportáis, un home de
pelo cano berra contra Fidel e
unha parte dos 125 xornalistas
de todo o mundo que seguen a
sua visita desde a conferencia
de xefes de Estado de Latineamérica, arrima os micrófonos ao
anti-castrista solitário. A voz do
discrepante pérdese entre o coro
dos amigos de Fidel. Un xornalista alemán apaga o magnetofón e abre os brazos desconcertado: pero non era Galiza un
país ultra-conservador?.
Ao pé do portal de Raxoi quedan
representados os elementos principais da visita: Castro está nun
pais de amigos, segundo todas

as probas; a nube azul incordiante das forzas especiais da PN é
desproporcionada; a uns e a outros váiselle das mans a consiña
do Governo central de encapsular a visita dentro da codia do privado. En contacto coas rúas de
Compostela, as mostras do sentimento son as da política, por
moito que todos se fagan cruces.
Sálvanse só pezas principais do
programa de cinco días feito cachizas. Fraga quere que Castro
entre na catedral. Quen pode
crer que por unha casualidade
sobre horário previsto, celebrárase unha misa no momento no
que o heroi de Moneada pisaba
as lousas do pórtico.

Un atuneiro para Cuba
Sálvase, por exemplo, a visita
abordo do Albacora 2000. Sobre
a doca nova da Póvoa do Caramiñal aparecen outravolta bandeiras cubanas e galegas. Manuel
Tobio, mariñeiro de Boiro, de 75
anos, cóbrese do sol cunha bandeira bermella na que hai anos
coseu as fotos de Marx e Engels:
gárdate deses tabeiróns, Fidel!.
O comandante sube a escala do
atuneiro seguido de Fraga, de
Juan Fernández e de López Veiga. Guíaos abordo, Xesús Alonso
(Pasa á páxina seguinte)
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A presión dos Estados Unidos disolveuse en Láncara
Na declaración final da confe réncia de Madrid , fracasara a
proposta de Menen de conde nar ao governo da Habana; no
documento entran , pala contra,
duas invitacións de Castro : recusar a extradición forzosa que
Estados Unidos quer converter
nun feito consumado de cara a
• Latinoamerica e pedir a supresión do dereito de veto na
asemblea xeral da ONU . Contra
o que pretende o ton dominante
nos diários, o governo cubano
obten un trunfo importante en
Madrid. Esta parece a causa da
redución da visita de Fidel, de
cinco a dous días.
A poténcia dunha grande máquina de Estado para opoñerse
aos paises socialistas non ten

xa mais inimigo que Cuba. O logro efectivo de Castro en Madrid desata a presión da embaixada dos Estados Unidos contra
a preséncia do líder cubano .
Despois do anuncio de que serán só dous dias de estáncia na
Galiza, por razóns sentimentais,
o PSOE embárcase nunha campaña de compensación na que
aloumiña á oposición de Miami.
Fraga contribue tamén coa sua
parte para salvar a visita e manter a coeréncia do seu grupo. O
presidente da Plataforma Democrática Cubana, Montaner,
solicita ao presidente da Xunta
unha entrevista a primeiros de
Xullo. Fraga concédella na véspera da visita de Fidel e cédelle
a sá de prensa de San Gaetano.

Os miameros sairon cantando
glórias do presidente.
Previamente, un Conde Roa en
via marta, préstase a facer de
ruin e protesta pola visita. Nun
tímido comunicado, o PP di que
Conde non está falto de razón.
No entanto a Converxéncia Nacionalista Galega embárcase
nunha campaña contra Castro.
"Esta visita constitue unha ofensa paara os galegas que non
queremos esquecer os agravios
sufridos por milleiros dos nasos
emigrantes, as suas familias e
os seus tillos, polo rexime castrista". Moitos membros do CNG
confesan a sua sorpresa pola viruléncia da campaña e apontan
en dirección ? Barcelona. O gru-

po de inversores que representa
Victor Moro, fundador do CNG
ten problemas con empresas de
turismo participadas en Cuba.
Os critérios sobre investimento
de benefícios dividen a sócios
cubanos e galegas. O magote
de xornalistas de todo o mundo
que seguen a visita, queren saber como a CNG de dereitas está anexada con Castro; por que
o PP de dereitas faille festas; por
que o PSOE maltrata a Castro.
Para comprendelo mellar, a Xunta disimula cun vocablo inglés
(Pool, grupo delegado) o número
de meios que poden informar
desde a prifT1eira fila dos acontecementos. E unha censura da
que participan encantados Reuter, ABC News, Visnews e a TVE
entre outras. Como é sabido, o

sistema permitiría a todos os
meios participaren das informaci óns por delegación do Pool,
pero na realidade as emisoras e
axencias designadas dan por suposto que todos están suscritos
aos seus servícios.
O que non estaba previsto era o
aprazamento da roda de prensa
que a Xunta programara para
Castro. Derradeiramente o xefe
de Estado cubano falou cos
meios e con'testou á pregunta
patrón Cando terá Cuba multipartidismo. Resposta: Cuba xa
ten un rexime muftí-popular. Antes, os xornalistas galegos tiveron que aturar o relato dos agravios personais do enviado do
diario El Mundo, contra a Admi·
nistración cubana.•
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desembocase nunha democrácia.
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Xoan Fernández, Conselleiro de lndústria, dirixe a Castro na preparación da queimada.
Os comensais dan vivas a Cuba e a Fidel. Fraga levanta a voz: "e viva Galiza tamén".
(Ven da páxina anterior)

Fernández, presidente da empresa armadora, que ten dez mil millóns de pasivo. O barco saira hai
dous anos do estaleiro de Barreras, despraza 2.500 toneladas e
pesca atún e albacora entre Costa do Marfil e Angola. Cuba, que
ten frigoríficos en Angola, está interesada neste pesqueiro de alta
eficiéncia. Unha parte do prezo
do barco, ainda en discusión, pod eria pagarse cun crédito de
3.000 millóns do governo Central
para o que serve de mediadora a
Xunta, a condición de que se faga aqui. O parón económico non
fai deste acordo un camiño fácil.
Os amigos de Castro gardan para eles a tarde do primeiro dia de
visita. O concello de Oleiros encheu o salón do Araguaney de
sindicalistas, deputados, políticos, escritores e membros das
asociacións de amizade con Cuba. Está profusamente representada a esquerda nacionalista e
hai delegacións terciadas de partidos de dirección estatal. Non
está o PSOE.
Garcia Seoane di que a Cuba
cómprelle a cooperación dos paises libres do mundo para superar
un momento crítico da sua economía. "Actitudes coma a de Fraga
son dignas de todo eloxio, (mentres) os falsos socialismos non
fan mais que afogar a revolución".
Castro pousa un vaso de auga
con xelo antes de talar: "Bebo
auga cando teño calor, se teño
sede ou cando estou emocionado; e agora estou emocionado".
Crébaselle a voz ao facer memória de Angel Castro, un home
bon, que daba todo canto tiña e
que nacera na cachoupa máis
pobre da Galiza.
O cubano..,galego instálase no rexístro confid enciall e irónico co
que tantos momentos altos lograra na praza da Revolución. "'Despois do trunfo do 59 fixéran me
unha biografía na que saia de fiJJo
de terratenente, pero ;isto non me
favorecia. Asi que cambiei para
neto de !abregos pobres'. Latinoamérica e Cuba están no fina! da
breve intervención: "Debemos
constiuir unha comunidade económica e política; non podemos
ser por máis tempo un, monte de
países balcanizados. E un camiño longo porque non queren que
nos unamos". Non é de agora a
sombra de inxerencias dos Estados Unidos sobre a illa: "sempre
quixeron quedar con Cuba; tamén quedaron coa metade do território de México e ficaron en
Porto Rico". A razón capital da revolución é a independéncia "Sen
a revolución, Cuba xa non existiría: seria un Miami. E nós non
queremos ser un Miami; non queremos ser Los Angeles".
1

Á porta, os viciños de Oleiros entregan a Fidel un poldro rapado,

cor cinsa, que coucea contra o
piso de granito, nervoso polo coro dos manifestantes. O auditório
que pouco despois saúda ao líder cubano non é tan numeroso
coma o que convoca o concello
de Oleiros pero ten moitas máis
garabatas, traxes escures e mesas tartas. No claustro de San
Francisco está a Xunta e case o
pleno do Parlamento, empresários, escritores e artistas. O alcalde de Santiago e Ceferino
Diaz son os únicos representantes do PSOE. A esa mesma hora, o alcalde da Coruña recibe en
Maria Pita aos opositores de
Miami, agrupados baixo a Plataforma Democrática Cubana.

O sangue galego
Dous timbais, un trombón de varas e unha trompeta tocan para
Castro baixo os soportais do
concello de Lugo, na mañá do
segundo dia de visita. Na praza
hai carteis do Ché e pancartas
da UPG, FPG e PCPG. A corporación dá benvida ao xefe do Estado cubano. A só unhas horas
de chegar, Fidel muda as referéncias á España (ti es galega,
rectifica unha voz do auditório na
recepción de Oleiros) polas das
bandeiras dos manifestantes que
celebran a sua chegada. Castro
tala da rebeldía que hai nos galegas e lembra que moitos dos que
se levantaron contra Batista procedía da Galiza. Fraga pide a reconciliación, a independéncia e o
progreso dos cubanos. Castro
lembra a romanos, suevos e árabes. "E despois dos árabes, coido que xa non veu á Galiza ninguén máis; o último foi Fraga... "
O presidente da Xunta dá mostras evidentes de non comprender a broma. Na praza, o retumbar dos parches acompaña un
refrán dos primeiros anos da Revolución -P'a Jo que sea, Fidel;
p'a lo que sea- e outro que o persegue desque entrou por Labacol la: Fidel, amigo, Ga!iza está
contigo.
Ambos dous descendentes dos
romanos corren un pedazo do
paseo de ronda das murallas antes de deixar atrás no Mercedes
negro, a 140, os indicadores de
Fornandeiros, Quinte, Manan de
San Cosme, o rio Neira, Trasliste,
Toirán e Neira de Rapados, camiño de Láncara. A banda de Sobe r recíbeos na Pobra de San
Xián. Encol dun estaribel de piñeiro do país o secretário do concello le á concesión do título de
tillo adoptivo tomado por unanimidade. Para Eladio Capón, alcalde do PSOE, o mérito de Castro tora librar a Cuba da ditadura
de Batista para darlle liberdade e
independéncia. Aludindo implícitamente ás resolucións do VI 11
congreso, que propugnan a libre
eleición de deputados ao congreso, o alcalde dixo que non pasaria moito tempo antes que Cuba

O pranto corta case o discurso
de Fraga en tres momentos.
Fala dos galegas coma xente
"celosa da sua propriedade, pequena e mediana. Hai poucos
ricos entre nós , e poucos pobres; eremos no traballo, no
aforro , na iniciativa individual e
distinguimos claramente entre o
público e o privado". Pide unha
especial simpaUa para os galegas de Cuba e fai votos pola
"reconciliación de todos os cubanos ( ... ) Non ternos dúbida
da vosa plena adicación á pátria e do voso desexo leal de
servizo á causa de toda América, no espírito do gran Martí.
Desde a terra "dos castros e
dos Castro, acompañaravos a
esperanza e a simpatia dos
que, tal vez máis ca ninguén no
mundo enteiro, queren o mellor
para Cuba, para o seu pavo e
as suas grandes empresas".
Castro ten un recordo emocionado para o seu pai, que durante 60 anos vivera co pensamentó en Láncara. "A honra máis
grande que me podian facer é
esta de me nomear filio adoptivo. Pero, tillo adoptivo, sen
máis?", pregunta. "Porque eu
son tillo natural de Láncara".
Dos galegas son "a firmeza , a
valentía e o heroismo, tres virtudes que tamén son cubanas ".
Cuba está a escreber "unha páxina heroica; tamén os galegas
teñen momentos de dificuldade,
pero xamais terán vergoña de
Nós".

O Obradoiro trona de vivas a Fidel.

Viciños e amigos acompañaron a
Fidel á casa de planta cadrada e
mamposte con teito de lousa que
ten na porta o 118 de Armea de
Arriba. O comandante recibira
pouco antes a chave das suas curmáns Estelita e Victoria. Ao franquear da sua man a porta da casa
do pai, un Fidel emocionado desfaise en preguntas sobre as condici óns de vida daquela terra no
abrente do século. Na eira, un viciño cun plano da propriedade na
man explica ao tillo do emigrante
as extremas da casa familiar.
Unha carpa instalada polo Bar
Chantada do Viadilla (Campo Ramiro) daba sombra a 1.100 invitados. A organización contara só
con 500 cubertos. Os Gaste/os de
Monforte (gaita, parche e requinto)
desafiaban á trompeta caribeña e
aos timbales do conxunto cubano
Nena Gago. Unha festa rachada.•

A visita

no centro dos comentários
A visita de Castro á terrado seu pai é o motivo de información
máis debatido nos diários desta semana. "Para os mecanicistas
do oportunismo político -di Luis Pousa en EL CoRREo GALLEGO
de 29 de Xuño- ten que resultar ben difícil comprender que
Manuel Fraga, un conservador que sempre combatera ao
castrismo e nunca tivo pelos na límgua cando foi de criticalo,
estrague o capital da sua postura no momento en que desde
todas as frontes recusan á figura de Fidel Castro. (... )O ciclón
de Vi/alba demostra que se pode ser católico e de dereitas e
estar en contra do bloqueo estadounidese e de que Cuba sexa
un baño de sangue".
O DIARIO 16 DE GALICIA de 25 de Xullo recolle a opinión de
Felipe González sobre a situación de Cuba. "Ainda creo que
(Cuba) pode incorporarse á corrente latinoamericana
maioritáriamentre democrática, pero non quero interferir nos
acontecementos". González non ere no bloqueo que os Estados
Unidos mantén sobre a illa pero suliñou que "non parece posíbel
atribuir a dificuldade dunha experiéncia política a unha situación
de bloqueo".
En lA Voz DE GALICIA, do dia 24, Xosé Neira Vilas di que a viaxe
de Castro "vai ser un encentro moi entrañábel e desexado por
moita xente galega, xa que ternos unha relación estreita entre
Galiza e Cuba". "A estáncia de Castro é moi importante para
aquel pais" di o xornal citando ao escritor. O mesmo exemplar da
contada entrevista de Fraga con António Tenreiro, representante
da Comisión Coordenadora das Sociedades Galegas de Cuba,
que declarou que "os galegas de Cuba están moi ben atendidos
pola Junta Revolucionária".

AN XO IGLESIAS

"Fraga compromete a sua traxectória política ao invitar ao
dictador Castro a visitar Galiza". O ABC de Madrid do dia 28 de
Xullo formula a máis violenta das críticas da prensa
conservadora á visita de Fidel. O periódico do PP non agacha no
comentário editorial a sua inquedanza polos benefícios políticos
que pode tirar Castro da visita. "Fraga estaba na abriga de
considerar o rendemento propagandístico que o governo cubano
pode obter con esta xira, antes de se lanzar a tan atrabiliária (sic)
iniciativa político-sentimental".
Para LA VANGUARDIA de Barcelona "as semellanzas familiares e
de paisanaxe foron máis fortes ca as diferéncias políticas (entre
Fraga e Castro). Que o tirón da terra é forte, móstrao que o
comandante quixese mellor pausar no aeroporto de Santiago
que presidir os actos do dia de Cuba na exposición de
Sevilla.( ... ) Castro é acollido como cubano de orixe galega, non
como comunista".
No FARO DE VIGO do 26 de Xullo, Francisco Orsini canta que "a
Eladio Capón, alcalde socialista de Láncara, Fidel Castro cáelle
ben". Capón viaxou a Cuba con outros once alcalde galegos e
trouxo a imaxe dun Fidel que "sabe de todo". O alcalde afirma
que veria con bós olios unhas eleicións democráticas en Cuba
"ainda que non ten reparos en asegurar que o seu rexime de
Estado preferido é un parecido ao de Cuba".•

GALIZA EMUNDO
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CúM10 IBEROAMERICANO EN MADRID .
Dezasete paises latinoamericanos teñen unha renda per capita inferior á de 1980

América latina sen modelo para armar
• FERNANDO CARBALLA

Ao contrário que na
célebre novela de Julio
Cortázar o capitalismo
carece de esquema para o
crecimento do continente.
Na reunión celebrada en
Madrid o pasado fin de
semana, auspiciada polo
Governo español, os
presidentes dos Estados
latinoamericanos
presentes só escoitaron de
Felipe González un
reclamo de aplicación de
receitas fiscais: "Esquezan
a condoación da débeda
externa, o que deben facer
é pór en marcha un
sistema impositivo eficaz",
veu dicindo o dirixente
socialista. Non explicou a
quen habia que taxar, se
ás clases médias
pauperizadas ou ás
empresas extranxeiras. Ou
talvez aos centos de
millóns de condenados á
miséria. En fin, debíase
referir aos corredores de
bolsa de Ciudad de México
e Buenos Aires ou aos do
mercado negro da
Habana.
Por primeira vez desde 1981, a
América latina no seu conxunto
beneficiouse en 1991 dun saldo
positivo nos movimentos de capitais. A diferéncia entre as aportacións financeiras netas, por unha parte, e os pagamentos de
xuros por empréstimos e mais dividendos por outra atinxiu os
6.700 millóns de dólares. E todo
indica que esta situación poderia
persistir durante o ano en curso.
Segundo o economista francés
Jean-Luc Chalumeau , da Banca
Sudameris, hai sinais esperanzadores no comportamento financeiro americano: a débeda
latino-americana era catro veces
superior ás exportacións en
1986. En 1991 , só é 2,8 veces.
O peso relativo do servizo da débeda (xuros + amortizacións) representaba o 41 % das exportacións en 1981; hoxe "semente" o
22%. Tamén engade, para evitar
eufórias, que a maior parte dos
países non están a pagar atrasos dos xuros.
Convén tamén insistir no feíto de
que os países latino-americanos
se están a beneficiar dunha fase
de tipos de interese excepcionalmente baixos nos Estados Unidos. Unha boa parte dos capitais
desembarcados nas bolsas centro e sul-americanas son de carácter puramente especulativo,
non financiamentos para o investimento. Chegados para aproveitárense das taxas elevadas en
case todos os países do Sul, poderian volver en canto se anunciase unha elevación dos tipos
de interese en Wall Street.
As bolsas, particularmente dinámicas desde hai dezaoito meses, están dopadas por capitais
moi voláteis: a aparente boa sa-

e ás indústrias e empresas estatais, as privatizacións selvaxes
acabaron con esa posibilidade.
Ao mesmo tempo, a redución de
subsídios e subvencións (alimentación, electricidade, transporte)
precariza as economías. "Nós
pensabamos que o paquete de
reformas ia modernizar a economía, pero as causas estanse poñ en do cada vez piar", día á
Newsweek unha empregada de
banca caraqueña. Unha política
fiscal firme solucionaría o problema, para Felipe González.

Un paraíso
de oportunidades

Os dignatários presentes no cúmio de Madrid.

úde financeira latino-americana
repousa sobre bases precárias.

Gañadores e perdedores

A aparente boa
saúde financeíra
latino-americana
repoúsa sobre
bases precárias.

Restaurantes, teléfonos celulares, reservas completas en hoteis de luxo a 18.000 pesetas por
noite en México e Caracas, superávit público do Estado na Arxentina, excedentes na balanza
de pagamentos no Uruguay, reservas de cámbio por valor de
6.600 millóns de dólares en Chile. Crise, que crise?

básicos ás suas povoacións.

"¿Qué boom?". Asi contesta á
Newsweek un traballador mexicano de Oaxaca. E a mesma revista salienta : dezasete países
latino-americanos teñen unha
renda per capita inferior á de
1980. A epidémia de cólera que
segue azoutando o sub-continente proba a incapacidade dos
governos para dotar de servizos

As consignas son desregulación,
privatización e libre mercado.
Consecuentemente, xa poden os
extranxeiros perfurar na procura
de petróleo na Patagónia, os
campesiños mexicanos xa poden
vender as suas terras comunais.
Centos, literalmente, de empresas estatais, mesmo liñas aéreas
de bandeira nacional (Aerolíneas

Argentinas e a Viasa venezolana
mercadas por Iberia, vendida tam é n Mexicana de Aviación),
compañías telefónicas cambiaron de mans, pasando a seren
xestionadas - e controladaspor multinacionais foráneas.
Pero por debaixo da liña da pobreza ainda está a gran maioria
da povoación de Latino-américa.
En Chile, o 40% dos traballadores
cobra menos do salário mínimo. Á
parte están os parados. No gran
Buenos Aires, máis de un tércio
da povoación está por debaixo do
umbral da indixéncia. "Arxentina
converteuse nunha sociedade
moito menos igualitária do que
era no pasado", en palabras do
economista Roberto Bouzas.
As famílias de clase média non
levan moito mellor trato. Se a
sua saída natural, durante décadas, foi o aceso ao funcionariado

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

Os USA non teñen nada que oferecer
•F.C.

Conscientes da decadéncia do
seu poder económico, os Estados Unidos están intensificando
os seus esforzos en dirección
da sua zona de acción privilexiada que é a América latina.
Para consolidar esta hexemonia, os estado-unidenses están
intentando pór a ponto unha estratéxia que combina diversas
formas de intervención militar
cunha política económica fundada na liberalización dos mercados, a explotación da man de
obra, o control sobre os recursos e a destrución de todos os
freos que se opoñan á expansión do comércio e dos investimentos.
Apesar da retórica, os EEUU
non dan desbloqueado as negociacións da ronda de Uruguay
do GATT (Acordo sobre atanceis e comércio), privilexiando
os pactos bilaterais entre estados, aos que presionan e obrigan a continxentar as exportaci óns dos produtos nos que,

mal que ben, están especializados os países da América latina
(téxtil, agricultura, etc.). Ao mesmo tempo, pisan mercados tradicionais doutros estados (un
exemplo, a venda de 100.000
toneladas de trigo subvencionado ao Brasil, cliente arxentino
desde hai décadas).

Os EEUU pisan
mercados tradicionais doutros estados (un exemplo, a
venda de 100.000
toneladas de trigo
subvencionado ao
Brasil, cliente arxentino desde hai
décadas).

Non conseguen os poderosos viciños do Norte convencer aos lati no-americanos das vantaxes
dun modelo que só se aplica en
benefício dunha das partes. Os
governos están de acordo, até
que as povoacións reclaman o
imprescindíbel. E non hai para
todos. Para o único Estado non
integrado, Cuba, só hai ameazas
de intervención militar e a alternativa de Miami. Cuba, que apresenta as únicas estatísticas decentes que se retiren ás persoas
(non aos equilíbrios macro-económicos) de todo o continente.
Asi, apesar do fin da guerra
fria, Washington non renunciou
a aumentar a sua presenza na
América latina, o que contradi o
razoamento segundo o cal o
imperialismo tiña as suas raíces no conflito entre as superpoténcias. Ao dicer de James
Petras, profesor norte-americano, a expansión imperial é unha
necesidade para satisfacer as
necesidades do sistema económico pero tamén político e militar dos Estados Unidos.•

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

Aqueles tipos de interese tan altos que tanto atraen os capitais,
que enchen o Caracas Hilton de
homes de negócios extranxeiros
que queren investir en alumínio,
papel e petróleo son os que proíben aos pequenos empresários
nacionais financiar os seus negócios. Desde o outro lado da
auto-estrada, nos bairros pobres
dos cerros (os outeiros onde están as boas residéncias chámanse colinas) chega ao hotel de luxo o ruído dos cacerolazos. Un
empresário de San Agustín, en
Caracas, que quer abrir un su permercado non pode pagar os
xuros que lle pede o banco para
financiar o seu investimento:
"Non se supón que isto é agora a
Venezuela capitalista? Onde está o apoio aos novas empresários coma min?".
Os tecnócratas que deseñaron a
reforma económica latinoamericana, obsesronados ca crecimento a toda costa e coas grandes cifras macro-económicas
(soa a Solchaga porque é o seu
máis puro estilo) esqueceron aos
pobres e á clase média. Ou sexa, olvidaron a case toda a povoación. Deixaron de lado aos países, governaron para o extranxeiro. Dimitiron de nacionais. Só
agora empezan a cambiar: no
mes de Maio o Banco Mundial
declaraba que a máxima prioridade era a loita contra a pobreza. Os asaltos aos supermercados na Arxentina, o caracazo, o
golpe de Estado no Peru levantan a voz de alarma.
Patricio Aylwin, o presidente de
Chile di que se persisten as condicións de pobreza "teño sérias
dúbidas sobre a continuidade
dunha democrácia estábel e
dunha economia de libre mercado". Fujimori xa acabou co Parlamento no Peru. Hai rumores
constantes en Bolívia. O 75%
dos residentes en Caracas esperan outro intento golpista para
meados de verán.
O acordo de mercado com.un
asinado entre Canadá, México e
os Estados Unidos non parece
tampouco unha solución. Segundo Business Week, milleiros de
empresários norte-americanos
transladaron as suas instalacións
ao Norte de México. Estas fábricas, que empregan a 500.000
traballadores a menos de 500
pesetas diárias de salário, só
son enclaves extranxeiros en solo mexicano: compran o 97% das
pezas nos EEUU e non venden
nada apenas en México. Ao tempo, deixan sen traballo aos obreiros estadounidenses.•
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DEPORTE-ESPECTÁCULO

O adestrador de Arteixo afronta o reto máis importante da sua carreira
facendo un chamamento pala ampliación de Riazor
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Arsénio Iglesias
1

•••

se houbese outras circunstáncias políticas a Riazor teríanlle dado
algunha solución ••• '

• VÍTOR MÍGUEZ

Poucos galegas chegaron
tan lonxe na sua terra
como Arsénio lglésias
Pardo; anos despois da
sua entrada nos
banquiños balompédicos
o sábio de Arteixo aos
seus 62 anos afronta a
dirección do plantel máis
caro da história do fútbol
galego. Do resultado da
campaña 92-93 do
Deportivo dependerá en
boa medida a
tranquilidade da sua
xubilación.
El é consciente disto e coa transcendéncia que lle supon á seguinte
temporada adopta un ar mais pausado que nunca de diante das nasas perguntas. Através dunha longa
conversa, das que non é dado a
conceder, pudemos comprobar a
ilusión deste vello erudito deportivo
abocado á leitura da sua tese definitiva na cátedra de Riazor.

Como lle temos que chamar a vostede; o sábio
de Arteixo, o .raposo
prateado ... ?
A miin non
haique

'Hoxe onde se xoga
un alto tanto por
cento da partida é
no médio do campo'

chamarme nada, só Arsénio; o que
acontece é que cando as causas
saen ben a xente búscache nomes
estraños.

Pero vostede con que se identifica máis, cun raposo ou cun
sábio?
Eu coido que non me identifico con
nada diso. Eu fago o meu traballo e
equivócome moitas veces; en certas ocasións a equipa funciona ben
e é quen te
leva ao
éxito

pois este nunca chega grácias a un
mesmo.

Dunha forma ou doutra, que diferéncias existen entre o rapaz que
comezaba no deporte hai xa anos
e o adestrador de hoxe en dia?

É indubidábel que evolucionas e
supoño que para ben; quizá perdes outras causas , un pouco de
agresividade, de impulso, quizá tamén estudas as causas con máis
tranquilidade e con máis cautela. E
supoño que o que vas buscando
sobretodo ademais de gañar é un
pouco máis de espectáculo. Non
sei se isto é unha evolución, pero
co paso do tempo buscas no traballo unha maior calidade , antes
buscabas todo dunha forma máis
directa e agora góstache tamén
que as equipas toquen máis a pelota, o que pasa é que esta é unha
cuestión que depende máis que
nada da xente que teñas.

O Deportivo fixo un esforzo tremendo nas fichaxes e agora só
agardo que as novas adquisicións
rendan. Neste senso atópome moi
ilusionado; pero ilusionado sénteste sempre, sobretodo se gastas do
fútbol, sempre pensas que lle podes sacar partido a calquera plantel. Porén eu xa ti ven algu nha
equipa moi competitiva, quizais
sen a calidade que podamos ter
agora ; mais o fútbol ten homes sen
moita cal idade que podamos ter
agora; mais o fútbol ten homes sen
moita calidade pero con rendimento sobresaint e, cando por outra
parte existen grandes malabaristas
pero que afina! non sempre aportan todo.

O nível da equipa, a tolémia colectiva que existe agora co Deportivo e sobretodo o feíto de
que vostede sexa da canteira
non se pode voltar en contra
nun determinado momento?

Precisamente agora vostede Que a equ ipa sexa boa nunca se
afronta a sua pode voltar en contra miña; isto si
primeira cam- pode acontecer cando realmente
paña cun plan- non hai calidade, pero hai que ter
tel teoricamen- en canta que cando o conxunto é
te
européu; bon, adestrar é unha auténtica
con estes ali- · maravilla para o técnico . En canto
cerces, como a que se me esixa eu xa estou
observa o seu acostumado a isto ; que non vai
futuro a curto ser doado, que van querer que o
prazo?
Deportivo gañe, pero eu tamén recordari a onde están o Madrid, o
Sarga, o Sevilla. Os rivais non che
son nen o Carral , nen o Penouqueira ...

Hai alguns meses considerábase que Arsénio estava cobrindo
o valeiro da etapa Boronat; cando a equipa comezou o seu declinar chegou a pensar na posibilidade da volta?
Houbo un momento no que me
marchei canso e mesmo aborrido;
non do fútbol , pero as causas com plicáronse de tal forma que abandonei para estar moito tempo sen
voltar. En princípio a idea era marchar e estar noutro lugar ou facer
outra causa ainda que non me esqueceu que algun dia podían necesitarme; pero cando chegou o momento o certo é que non estaba
preparado, non era algo que eu
desexase -eu sempre crin que o
Deportivo non ia pasar polo que
pasou-, pero cando o Presidente
me pediu voltar non puden dicerlle
que non. Co paso do tempo volvin
atoparme a gasto.

Atitude positiva
Porén, nas últimas semanas moitas persoas observaron en vostede unha atitude máis viva, máis
comunicativa e moito máis directa no seu trato cos demais. Realmente daba a impresión que Arsénio estaba pedindo dunha forma oficiosa a sua volta ao ban-

quiño na vindeira temporada?
Non . Mais ben atopábame descansado. Sain con certo vigor cando a
equipa non a tiña ; a xente estaba
afectada e eu non tanto, por outra
parte nas miñas costas non estaba
a responsabilidade das actuacións
pasadas . Desta forma coidei que tiña que manifestarme dunha forma
máis positiva dado que a equipa tamén o necesitaba, necesitaba al g uén que fose abrindo camiño .
Houbo momentos, sobretodo despois daqueles dous empates na casa , nos últimos minutos , nos que
cheguei a asustarme de verdade,
pero foron tamén momentos nos
que unha atitude vigorosa e positiva era máis necesária que nunca.

E agora que o Deportivo se salvou, vostede atópase con que
Bebeto o Juanito reunen 12.000
persoas en Riazor por mor da
sua apresentación. Non lle infunde respeito traballar nun vestiário con figuras de tanta personalidade?

'En contra
do que se ten dita o
fútbol de hoxe en
día non se diferéncia
tanto do de antes'
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Non. Esa xente é mais fácil de levar pois coido que cando chegan
a eses extremos de aperfeizoamento teñen que ser máis doadas
de dirixir. Ás veces atópaste con
persoas moi relevantes nos seus
quefaceres profisionais e lago atópaste con que son tan humildes
como calquer, que teñen olios e
nariz, etc ... . Eu niso non creo, o
importante é saber o que queres,
cumprir o teu traballo e dispar dos
homes que gocen dunha calidade
ben entendida, a daqueles que veñan aqui a xogar ao fútbol e non á
pelota.

Sen embargo todos sabemos
que no fútbol actual hai grandes xogadores que constituen
auténticos grupos de presión
nos clubes. Neste senso non
vai ser igual dicerlle a Bebeto
que corra que a un Mariano ou
a un Arturo ...
Bebeto se tivo un grande rendimento foi porque correu, e se asi
non acontece Bebeto está fastidiado; se Butragueño non corre terao
moi difícil para marcar goles, se
Sanchis está parado nunca defen-
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derá ben; a cuestión é que o adestrador teña valor para quitar a eses
homes, ti podes cometer erras ou
consentir causas.

Afondando no tema do estarzo,
nesta casa tomos moi críticos
con Arsénio na temporada do
ascenso precisamente porque
considerabamos que a equipa
non corria.
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Si, é posibel que a equipa ás veces non correse demasiado, sobretodo por mor da sua configuración dado que o Deportivo dos últimos anos era un conxunto de
bon xogo pero falto de garra. Na
casa o último ano gañaba sempre, pero tora perdia moito, o que
pasa é que cando a xente ten unha determinada forma de ser non
podes trocala. Naqueles momentos eu non facia traeos porque
non habia outra posibilidade ; ás
veces comentábaste "... xogan este, ese e aquel pero non corren ,
pero no banquiño hai outros que
van correr máis pero non van ter
tanta calidade .. . ", nese senso
aquel ano foi providencial que
chegase Djukick, un home que
antes faltaba na equipa.

Que por certo, existe moita diferéncia entre un home entregado
como Djukick e outro máis conflitivo como Stojadinovic. Non é?
Non, non é que un o dé todo e outro non ; cada un ten as suas condicións técnicas , mentres que na
sua forma de ser cada persoa é un
mundo. O que non podes facer por
un partido ou por unha circunstáncia pontual é quitar a unha persoa
da equipa, eu non son dese estilo;
se alguén realmente non está ben
podes facer un troco , pero o que
non podes facer é dicer... "pois como hoxe estás mal agora quítate ... ", non ; o que hai que facer é
manter un pouco máis a un xogador cando este ten calidade.

o

Arsénio, chegou a baixar a cabeza diante de Stoja para non ter
problemas?

cia

Eu problemas nunca tiven con el.
Sempre tes pequenos problemas
con alguén , botas un berro , el fai
que non ouve , etc ... pero estas son
causas de todos os dias e non deixa de ser unha cousa como outra
calquer, supoño que seria asi ainda que o certo é que non lembro
moito ...
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Logo están os casos de persoas
abnegadas como Martín Lasarte
que foron apartadas da disciplina do clube.
Lasarte márchase cunha profunda
dor pola miña parte ; é todo un cabaleiro, pero o plantel é moi grande e incluso esta temporada eu
penso que non vai quedar ao meu
gosto, entón cando queres facer
unha lista contas con Lasarte, pero
atópaste con Rekarte, con Sabino,
con Djukick, con Antonio, con Albisteg i, con Ribera ... como vas
acumular máis homes aí?

Cun plantel de calidade coida
vostede imprescindíbel xogar ao
campión?
Non se pode partir deses conceitos; o xogo ten de ter unha estrutura e que unha equipa xogue con
tendéncia ao ataque vai depender
da calidade que teña, iso implica
ter posesión de pelota, non perdela e xa que lago circulala, polo tanto non por xogar con máis xente
arriba vas estar máis ao ataque e
viceversa. Hai que ser máis equilibrados xa que hoxe onde se xoga
un alto tanto por cento da partida é

XURXO S. LOBATO / VOZ NOTICIAS

no méio do campo. Fíxate no Barcelona, como é un conxunto moi
dado ao ataque e que porén en numerosas ocasión xoga arriba tan
só con Stoichkov. Pensa que si ti
xogas moi arriba vas levar a tua
marca moi arriba, vas reducir moitos espazos e un xogador mao está adquirindo moita vantaxe sobre
un xogador bon; pero se ti traes ao
teu marcador a un terreo propicio
para ti o xogador xa non te seguirá
sempre; eis a astúcia, até onde o
quito para aí poderlle gañar as
costas.

'Hai que criar instalacións porque
ainda que da cantidade non sai a calidade,
algun froito sacaríase'

co que che piden son os pontos, e
neses momentos non entenden
outra causa que iso.

Porén podemos facer a pergunta
pola pasiva; se en Euskadi non

saen xogadores, na Galiza ternos os casos de Fran, Juanito
e, rectifíqueme se opina o contrário, o mellar xogador da Galiza, Vicente; que non sairia de
coidar a base?

Está claro que en Euskadi apesar
do esforzo que se fixo cos xogadores agora non están saindo; eu supoño que son rachas, mira a Real
dos 80 ou a quinta do Buitre. Orabén, eu coido que hai que promocionar a canteira cando até agora, ben
pola economia, ben por unha determinada visión ... isto non se fixo. Incluso eu fun testemuña de como co
Deportivo tiven que ir esmolando
campos de ínfima calidade; imaxínate que non pasaria cos nenas.
Hai que criar instalacións porque
ainda que da cantidade non sai a
calidade, algun froito se sacaria. •

O fútbol de antes
Vostede fixo mención á pelexa
do centro do campo, ao esforzo
dos xogadores e a que estes corre sen. Mais co fútbol que se
pratica hoxe en dia, a Arsénio
non lle entra envexa ao ver as
pingas de suor dos ciclistas
cando escalan o Alpe d'Huez?
Si, pero non só os líderes suan, tamén o fan os que van atrás, o que
acontece é que estes últimos ás
veces non están capacitados para
realizar certas funcións e iso toi o
que ás veces lle aconteceu ao Deportivo. En contra do que se ten dita o fútbol de hoxe en dia non se
diferéncia tanto do de antes , non
se corria máis antes que agora, o
que acontece é que antes o fútbol
era máis individual e gostáballe
moito máis á xente porque era
moito máis arabesco, pero aí o tes,
o próprio Brasil ultimamente viu como as circunstáncias o levaron a
facer un xogo máis á europea.

Pero houbo máis troces no fútbol. Por exemplo, anos atrás o
ben visto era xogar coa canteira
e o menos mao era a fichaxe de
xogadores, hoxe porén viraron
as tornas. Cal é a sua opinión?
O ideal seria ter xogadores da casa, pero a verdade é que non saen
demasiados e apesar de que é unha maravilla contar cun plantel de
xente do país, cando as causas
non saen ben, os afeizoados o úni-

r-------------------------------------------------------------------------------¡

'Non reivindico nada,
simplesmente
son máis feliz en galego'
Por outra parte no mundo do
banquiño están a xurdir noves
adestradores galegos que traba 11 a n con énfase, que son
grandes teóricos do fútbol, que
falan galego ... Coincide con
nós á hora. de talar de que xurdiu unha nova escola de adestradores no país?
Eu non quera ser tan localista, eu
coido que saen moi bons adestradores , pero tamén coido que
isto xa pasou hai moito tempo.
Os adestradores de agora irán
progresando co paso do tempo;
Traballan con xente de aqui? .. .,
traballan coa xente que poden e
que lles dan , porque o que está
claro é que calquer equipa deste
país de dispor de orzamento irian
a mercar o mellar que hai no
mercado. Agora, de filosofía, de
palabras bonitas e de todo iso
está o mundo cheo; entón eu non
son moi localista, e podo dicer
que sempre fun dos que chorei
por esta terra pois estiven moitos

anos tora e vamos a ver se todos
son tan sinceros.

Por certo, no seu uso da língua
galega que dose hai de inércia,
de auto-afirmación ou de reivindicación?
Supoño que seria un hábito; eu
crieime nunha aldea e sempre
falei a língua da miña aldea e
nunca me cambiou o acento
apesar de estar moitos anos fara. Neste senso eu sempre tratei de lle ser fiel ás miñas orixes, pero non reivindico nada
porque me manifesto asi dado
que considero que é a miña forma de ser. Ademais coido que
asi son máis feliz.

Que opinión lle merece a Arsénio o mar de fondo politicamente talando que Vázquez e
Lendoiro desputan na cidade
e que repercute en temas como o da ampliación do estádio?

¡
!

:

Cadaquén pode intuir o que queira, pero o que podo dicer é que
Augusto xamais falou no clube
diso. O que si penso é que se
houbese outras circunstáncias a
este estádio algunha solución lle
terian dado. Coido que se os pareceres estivesen mais próximos
seria mellar para todos dado que
hai que ampliar Riazor porque realmente existen problemas de localidades.

Por último, cando vostede remate a actual etapa no Deportivo pensa abandonar o fútbol
para sempre en todas ,as circuntáncias?
Si. Teño que parar e descansar
un pouco. Ten en canta que nestes anos viaxar viaxei moito, pero descansar non tanto. Non é
fácil que marche pois xa o puden facer hai moito tempo pero
para facer iso as circunstáncias
teñen de ser moi, moi pero que_
moi especiais. +
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Catro equipas galegas militarán nas duas categorias superiores

O fútbol galego cos ollos postos en Europa
unha língua marxinada en Casa
Deportivo, e por outra a sua
sempiterna loita con Francisco
Vázquez, loita que fai que os cáseque 25.000 sócios posuan tan
só 20.000 prazas no xa demasiado pequeno estádio de Riazor. Neste senso, o Alcalde da
Coruña que tanto presume de
fervor futboleiro, é actualmente
un dos máximos inimigos do R.
C. Deportivo.

• VITOR MIGUEZ

A temporada futbolística
1992-93 xa está a cair.
Despois de numerosos
anos na escuridade, o
balompé galega
apréstase a consolidar a
sua posición de
priviléxio no panorama
deportivo-estatal. Con
tal obxectivo Celta e
Deportivo tentarán a sua
clasificación de cara as
competicións europeas.

R. C. Celta, a poténcia
da pasada temporada
Dun tempo a esta parte o R. C.
Celta tennos acostumados a ser
unha incógnita. Este ano máis unha vez as fichaxes non apontan a
. unha traxectória indubidábel, pois
agás Patxi Salinas e Cañizares,
os Salva, Engonga, Ratkovic e Vilanova non pasan de ser prometedores xogadores cuxa cristalización non vai alén da simples profecia. Orabén, a diferéncia dou tros anos, a equipa viguesa canta
cun factor que en condicións normais faraa firme candidata á permanéncia: o bloca.

R.C. DeP.ortivo, unha
revelación en poténcia
Falar de Europa no caso do R.
C. Deportivo é arriscado, da
mesma forma que o seria no caso dun Sevilla, Valencia, Zaragoza ... , pero en nengun caso podemos dicer que sexa utópico. Hai
un ano A NOSA TER RA advertia
das auténticas e perigosas limitacións dun plantel que afinal
amostrou as suas limitadas posibilidad es. Hoxe, coa mesma
ecuanimidade e análise de hai
un ano compre situar ao Deportivo sobre o papel como unha das
mellares equipas do Estado español; numerosos dados asi o
avalan:
O plantel canta con elementos
que equilibran a poténcia nas catro liñas do xogo. Unha boa porta sempre coberta con tres homes de grande categoria como
Canales, Yosu ou Uaño complementarase cunha defensa basada en tres claves; por unha parte
a seriedade e a temperanza de
toda unha estrela internacional
como Miroslav Djuckik na posición de !íbero; por outra a positiva evolución que o afamado
abertzale López Rekarte veu
manifestando na sua posición de
lateral e finalmente a importante
baza de fútbol-forza que aportarán o marcador Ribera e o lateral
Nando, un xogo de forza do que
careceu a equipa a pasada temporada, onde foi a auténtica cincenta da competición.
No centro do campo haberá que
notar a evolución de Fran e Xosé
Ramón e sobretodo a do internacional brasileiro Mauro Silva,
quen sen ser unha figura
mundial veu coa vitola de home
carismático e imprescindíbel nos
planos da selección carioca. Por
último na dianteira destaca a figura sobranceira de Bebeto; pretendido polo Porto, Benfica e Borussia Dortmund o astro brasileiro escolleu A Coruña para despuntar na Europa. Ao seu favor
Bebeto ten a sua atípica condición de sulamericano, trio, traballador e disciplinado mais na sua
contra a dureza dos defensas
hispanos e a curta renda -sempre en base á liga española- de
18 tantos na sua pasada campaña no Brasil. Baixo a nosa opinión, que Bebeto sexa unha estrela no fútbol europeo constitue
un extremo ainda por confirmar.
Neste e neutro aspectos Arsénio
terá parte da culpa. O de Arteixo
ten ben merecida a dirección técnica da equipa a teor do aconte-

É precisamente o bloca da pasada campaña o que ten de bastarse para aturalos tremares da primeira división. O ascenso céltico
fíxose dun modo hercúleo; a diferéncia do modo herculino que
o Deportivo inaugurara hai dous
anos, o Celta configurou un xogo
de primeria nunha categoria de
segunda, e é desta forma como
haberá que funcionar a partir do
sete de Setembro. Con Vicente e
Gudelj como figuras secundadas
por Mandia, Juric, Salillas, Salinas, Cañizares e Gil ao seu redor, os vigueses non deberán
desbotar metas superiores ás da
simples permanéncia.

CARLOS PUGA

cido na pasada campaña, pero
da mesma forma terá de retocar
os seus sistemas ineficaces e ultra-conservadores de hai dous
anos por outros máis acordes co
nível dos xogadores. De non facelo asi o Deportivo corre o risco

·de xogar a un 50% tal e como
aconteceu no ano do ascenso.
Finalmente compre salientar outravolta o grande labor levado a
cabo deportivamente falando por
Augusto-César Lendoiro, autén-

tico ídolo das directivas de toda
a Liga de Fútbol Profisional e
fundamental artífice do boom
deportivista. Tan só duas chatas
asombran o seu labor; por unha
parte a sua mínima utilización
do galega que ainda segue a ser
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Compostela e Lugo
en busca da consolidación en segunda
Con máis pompa que base comentouse en torno ao Compostela 92-93 que aspiraria a cotas
máis altas qu a da mera permanéncia, e neste senso seria toda unha satisfacción poder repetir o mesmo desde estas páxinas, ainda que de seguro estariamos pecando de triunfalistas en base a moi pouco rigor.
E a este respeito compre lembrar que foi ANT unha das opción s que máis fortemente
apostou polo Campos da pasada campaña, e así seguímos
facendo na presente ainda que
con reservas.
O Compostela parte cun plantel
moi equilibrado, ao cal se lle
suman reforzas de marcado cariz técnico -caso de Eraña e

Rubiáns- suficientes para non
perder de vista os horizontes
da promoción. Pero como
acontece no mundo do fútbolespectáculo, dificilmente se poderían acadar obxectivos con
pouco máis de 3.000 sócios; a
"Composmania" de existir faino
nunha minoria selecta. Sen
nengunha dúbida este factor
xunto coas meirandes dimensións do novo campo de S. Lázaro abrigan a considerar detidamente o futuro da equipa.
Pala sua parte o C. D. Lugo albisca o futuro cos ollas pastos
en Augusto-César Lendoiro. A
ninguén se lle escapan as considerábeis limitacións dun plantel que excede entrega pero
que carece de calidade sobra-

da. Porén non é menos certo
que a léxica da competición forá que o Deportivo se desprenda dun dos seus bons tres portei ros e dalgun xogador de
campo -estamos pensando
nun Antonio e sobretodo nun
Slavchev, o xogador búlgaro fichado hai un ano ao Slavia de
Sofía, ou nun goleador como
Arturo-; de concretarse cesións deste tipo, a salvación
deixearia de se apresentar utópica, tal como parece a dia de
hoxe. Neste senso a vindeira
temporada poderá emitir veredicto entorno ás verdadeiras
capacidades do adestrador Xúlio Díaz, todo un luxo no estádio do Miño, quen de seguro
será protagonista dos posibeis
éxitos.+
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Neste senso a bon seguro que
haberá que explotar as facilidades do calendário, recebendo en
Balaídos a Real Madrid e Barcelona a finais da primeira volta e
xogando o derby nacional en
Riazor no seu primeiro asalto.
Este arma pode ser de dobre gume, pero estamos convendios de
que o único que terá de gañar o
Celta de cara á sua permanéncia
será confianza, e neste senso a
facilidade relativa das primeiras
xornadas será decisiva.
Factores en contra? Sen nen gunha dúbida o reducido da
afección continuará senda un
lastre no decorrer da equipa, non
en van fican por colocar centos
de millóns para cobrir os empréstimos con que o Celta completou o seu capital social mínimo; máis unha volta a afeizón viguesa terá que proporse pasar
do simples fervor dialéctico a outro estaxanovista que é o que a
equipa necesita para reverdecer
os vellos loureiros continentais.

Á hora de falarmos de despachos é abrigado congratularse
tan só da estabilidade que reina
na directiva celeste; este detalle
constitue toda unha notícia. Por
outra parte, e ao igual que o
acontecido na Coruña, imponse
unha maior utilización da língua
e unha maior promoción dos xogadores nacionais, pois como todas as temporadas a triste realidade das nosas equipas volve a
se configurar en base a un cotián
renegar de si mesmas.+
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Ouian Dadong: 'As zonas
especiais na China
non significan un cámbio
para o capitalismo'
"Nós ternos fé no comunismo. Ten moito fUturo no mundo", sinala Quian Dadong, experto en temas internacionais, entrevistado por Xúlio Rios quen recentemente
visitou a República Popular China. Dadong afirma que
en China predomina o sistema de planificación, pero tamén se está a utilizar o mercado, que non ten porque
ser exclusivo da estrutura económica capitalista". (Pax. 8)

Haro Tecglen: 'As frivolidades
gastan porque producen risa,
en cámbio as inxustizas esixen
unha toma de posición'
"Coa república non se viviria pior que coa monarquia",
opina con sutileza este xornalista íntegro , cando se
cumple o trinta aniversário do nacemento de Triunfo e
o décimo do peche desta revista da que el foi un dos
motores . Nesta entrevista, unha das poucas que concede , fala un profesional da información afeito a escreber de todo ("esta é unha profisión de xeneralistas"), sempre coas armas da guillada e o rigor. (pax. 11)

Os príncipes alemáns
contra a rebelión dos labregos
Xoán Carlos Garrido Couceiro traza un paralelismo entre
o apoio prestado por Lutero aos príncipes alemáns contra a rebelión labrega e a actual reforma da Política Agrária Comunitária dirixida por noves príncipes xermanos e
galos. "Os labregos son cans que rouban e saquean ...
Esnaquizádeos pois, atravesádeos, secreta ou publicamente, onde queira e como queira", decia Lutero. (pax. 4)

'Poderemos os desidentes
lusistas ser cidadaos com
plenos direitos?'
"A liberdade de expressáo está esmagada", segundo Xavier Vilhar Trilho, vicepresidente da Associaqáo de Amizade Galiza-Portugal. Os lusistas non cantan, na sua
opinión con direitos "numa Comunidade Autónoma
Constantiniana, chamada assim pela uniáo matrimonial indisolúvel, que se dá entre a Junta de Galiza e a lgreja Ortográfica Oficial do Instituto da Língua Galega". (pax. 1O)
CARLOS PUGA

r----------------------------------------,
A NOSA TERRA tamén colle
vacacións en Agosto
· Como é tradicional A Nosa Terra colle vacacións en
Agosto, ainda que seguirán abertos os servícios de
administración. Probabelmente sexa o último verán
no que o semanário non esteña temporalmente cos
leitores. Os plans de ampliación elaborados prevén
a saida continuada a partir do próximo ano. Son datas, en todo caso, que palas suas características, abrigan á redución de páxinas e médios en todas as publicacións. Este ano A Nosa Terra aterece un suplemento para o mes que completa a oferta informativa.
L----------------------------------------~

'A indústria e os médios de comunicación
homoxeneizan todo' di o cantautor catalán

Serrat e Fausto critican
o predomínio da música en inglés
Un dos músicos lusos máis emblemáticos, Fausto, coincide con Joan Manuel Serrat en criticar o excesivo priviléxio que se concede á música anglosaxona en contra de todos os demais estilos. Estas opinións veñen a coincidir coas realizadas por Maria del Mar Bonet recentemente a A Nasa Terra. Fausto foi entrevistado en Portugal por Xoán Manuel Estévez.
A conversa con Serrat foi realizada durante a recente visita deste a Galiza. (pax. 3, 6 e 7)
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MARGA R. HOLGUIN

MOSTRA INTERNACIONAL
DE TEATRO DE RIBADAVIA
Do dia 5 ao 9 de Agosto. No
Museu de Artes e Costumes
Populares (Rua de Santiago,
1O) estará aberta dende o dia
5 ao 16 a exposición tiduada
"A Mostra de Teatro de Ribadávia. Documentos", cos fondos da desaparecida entidade
cultural "Abrente".
O dia 9 pala mañá terá lugar o
limiar preparatório do "Congreso Xeral do Teatro e das
Artes Escénicas de Galícia".

11111111111111111111111111111111-----------------------------------------------------------

tro Tarima (Euskadi} presentará a sua obra "Domingueros".
No Auditório do Castelo ás
23h Pendolari Dell'Essere
(ltália} presentarán a montaxe
''Tatum Tatum Crack".
Dia9
No Adro da lgrexa de Santo
Domingo, ás 23h, o Centro
Dramático Galego representará "Un soño de verán " de
William Shakespeare , na
adaptación de Eduardo Alonso e Manuel Guede.

1 Agosto
Festa do Pemento de Herbón
(Herbón-Padrón).
Festa de Maria Pita en A Coruña, durante todo o mes de
Agosto.
Festa do Viño Albariño en
Cambados.
Romaria Viquinga en Catoira.
6 Agosto
Festas de San Salvador en
Fene, Melide, Miño, Alfoz,
Pastoriza, Baños de Molgas,
A Lama, Te is ...
7 Agosto
Festa do Pemento de Arnoia.
8 Agosto
Festas no Monte Santa Tegra,
A Garda. Gran romaria o seguinte domingo.
Feira do Polbo en Carballiño.
Festas da Peregrina en Pontevedra.

Dia5
Compañia Primer Paso (Madrid), coa obra "Entre Tinieblas", baseada no guión do filme de Pedro Almodóvar, adaptada por Fermín Cabal. As 23h
no Auditório do Castelo.
Dia6
Pala mañá, nas ruas actuará
o grupo Wurre Wurre (Bélxica), coa obra "Breves encontros".
As 23h no Auditório do Castelo estarán Teatro do Morcego (Galiza) coa obra "Mistério
cómico", de Dario Fo.
Dia7
Pola mañá, nas ruas, de novo
Wurre Wurre coa mesma
montaxe. As 23 h no Auditório
do Castelo, o Teatro Corsário
(Valladolid) representarán a
obra "Asalto a una ciudad, de
Lope de Vega, na versión de
Alfonso Sastre.
Dia8
As 13h na Praza Maior, o Tea-

10 Agosto
Festas de San Lourenzo en
Mesia, Paderne, Foz, Portomarín, Entrimo, Lóvios, La'ín,
Cotobade ...
11 Agosto
Festas patronais en Montarte
de Lemas.

24 Agosto
Festa da Augardente en Arbo.
Festa da Solla no Rosal.
27 Agosto
Festa da Pataca en Traba Coristanco.
29 Agosto
Romaria de Nosa Señora da
Lanzada. Toma das nove ondas.
31 Agosto
Festas de San Ramón en Fene, Miño, Cospeito , Riotorto,
Leiro, A Golada, Vilanova de
Arousa ...
4 Setembro
Feira da Cebola en Sanxenxo.
6,7 e 8 Setembro
Romaria da Franqueira na Lamosa.
7 Setembro
Romaria de Nosa Señora da
Barca en Muxia. Até o dia 1O.
8 Setembro
Romaria de San Andrés de
Teixido en Cedeira.
9 Setembro
Romaria de Nosa Señora de
Loreto no Porto do Son.

A Escala de lmaxe e Son presenta unha mostra cos prémios do "Primeiro Certame
Galega de Vídeo na Escala" e
outra que presenta o traballo
dos alumnos e alumnas da
EIS durante o curso 91 -92 e
tiduada 365 días na EIS.

lación fundaméntase en princípios lúdicos e participativos, de
xeito que os/as visitantes experimentan por si própios os
mesmos fenómenos que son
obxecto de estudo nos laboratórios de investigación. Os experimentos irán variando co
tempo , xa que se trata dun museu activo que vai actualizándose conforme ás últimas innovacións científicas . O horário
de luns a venres é de 16 a
22h, os sábados e festivos de
12 a 15h e de 17 a 22h.

Outras actividades son o 11
Seminário de Recuperación
do Património Audiovisual,
que se celebrará os dias 1 e
2, e o Taller de lmaxe que tratará A linguaxe do cine.

XOCIVIGA
As Xornadas de Cine e Vídeo do Carballiño propoñen
nesta nova edición (do1 ao 6
de Agosto) unha ampla variedade de propostas, que van
dende o bó cinema, pasando
palas novas aportacións para
o coidado e a recuperación
dos documentos iconográficos, até a apresentación de
interesantes proxectos de futuro para o desenvolvimento
da linguaxe da imaxe na Galiza. Completan esta edic ión
duas interesantes exposicións
e a presentación de várias publicacións.
Na Casa da Cultura estará
instalada a mostra Fotografía
Decimonónica, cunha selección de 105 obras das 2.000
conservadas na Biblioteca Pública de Pontevedra. Persoeiros da cultura, das artes ou da
política, xitanos, cupletistas ...
posan para os profesionais
dos estudos parisinos, ingleses, galegas ou cataláns .
No Cine Alameda poderase
visitar a exposición O Carballiño. Vellas histórias, vellas
fotografías, unha escolma de
fotografias de autor coñecido
ou anónimo que son un adianto do libro aue se publicará
nas vindeiras semanas e que
recolle a vida no Carballiño
entre 1870 e 1970.

A programación de cine oferece vários ciclos , un adicado a
filmes de estrea recente, tiduado
Festival
de
Festivales, que proxectará
Delicatessen , O círculo do
poder e Barton Fink, entre ou tros. O ciclo Novas imaxes,
novas narrativas ten programadas películas ainda non estreadas nas nasas salas co merciais, como son Un anxo
na miña mesa, O liquidador
ou O neno que berrou puta.
O capítulo das homenaxes
adica espazos á Comédia
clásica nordeamericana ,
centrándose na obra de Billy
Wilder e de Prestan Sturges ,
con obras como lrma a doce
ou As viaxes de Sullivan. Tamén se lembrará a figura do
director de fotografia Nestor
Almendros, recentemente falecido. O Cine galego estará
tamén presente con traballos
como Macana de dote, de Migue I Cas telo, Pesquisas : o
caso das galiñas aforcadas de
Miguel Gato, e Cual dos estraños, de Alber Ponte. Especial atención merece o ciclo
Cine español: algunos jalones significativos, que recolle filmacións feitas entre os
anos 1896 e 1936. Na modalidade de curtametraxe poderemos ver curiosidades como
Asesinato y entierro de don
José de Canalejas, El hotel
eléctrico ou El ciego de la aldea. Tmén haberá longametraxes , e.ntre elas El sexto

14 Agosto
Festas patronais en Vilagarcia
de Arousa. O domingo seguinte celébrase o combate naval.
15 Agosto
Festa do Xamón en A Cañiza. Festas de San Roque en
Betanzos, Compostela, Vigo ...
18 AgostQ
Festa popular gastronómica dos Caneiros, en Betanzos.
22 Agosto
Festas patronais de Noia.
23 Agosto
Folión de carros en Chantada.

Estará instalada até odia 6 de
Setembro no Campus Sur da
Universidade de Santiago,
xunto ao Auditório Universitário, froito da colaboración entre
a Fundación "La Caixa" e o
Concello de Santiago. De forma octogonal, cunha capacidade para 300 persoas e unha
superfície interna de perta de
600 m2, a Carpa da Ciéncia
acolle nos seus dous andares,
60 módulos de experimentación procedentes do Museo da
Ciéncia de Barcelona. A insta-

Aspecto _do interior da carpa.

sentido, La aldea maldita e
Centinela alerta, feito por Jean Gremillón e Luis Buñuel en
1936.
O vídeo galega estará tamén
presente nas modalidades de
vídeo-creación ("Gris púrpura"
de José Abad, "Ninfografia", de
lngácio Pardo.etc.) e documental, con obras como "As portas
do Camiño", de José GómezAller, e "A Costa da Marte "
codirixida por Ramón Francisco
e Ramón Santiago en 1991 .

En A Coruña celebrarase entre os dias 1 e 1O de Agosto
nos Cantóns. En Cee será os
dias 13, 14, 15 e 16. En Pontevedra estará instalada do
dia 14 ao 23, en Foz os dias
20, 21 22 e 23 de Agosto.
Aparte das actividades habi tuais como presentacións de
libros ou firmas de exemplares
polos seus autores, este ano
haberá actos como a homenaxe a Antón Avilés de Taramancos no Cículo Artesán de A
Coruña, a actuación do Mago
Antón todos os dias no recinto
da feira en A Coruña ou os diversos xogos artellados por
unha equipa de animación á
leitura en Pontevedra.

e~ •••
Festa da lstória en Ribadávia, a derradeira semán de
Agosto . Dire Straits en concerto o dia 20 de Agosto no
Estadio de Balaidos . Coruña
Pop Rock na praia de Riazor
o día 2 á noite. XVI Xornadas
do Ensino en A Coruña do 7
ao 11 de Setembro, organizadas pola Asociación Sócio-Pedagóxica Galega. Fotoxornalismo, mostra colectiva na Casa da Cultura de Cangas até o
14 de Agosto. Exposición 60
imaxes dunha colección cos
fondos da Arte da Xunta, até o
31 de Agosto no Mosteiro de
San Martiño Pinário e na Casa
da Parra. Obradoiro de Monicreques, leitura, cesteiria e
fotografía do 3 ao 14 de
Agosto no Coléxio Rosalia de
Castro de Lugo . Dmlngos
Folclóricos de Portomarln
todos os domingos de Agosto
na Praza Maior. Blenal de Arte en Pontevedra durante todo
o mes . V Mostra de Teatro
Cómico no Barco de Valdeorras do 9 ao 12 de Setembro.
Representacón en cascos históricos de Un soño de verán ;
(Monforte 1 de Agosto; Celanova 5 de Agosto ; Betanzos
1'3 de Agosto) . •

GOLFINOS QUE SEGUEN EN AGONIA
A. LoPEZ
No ano 90 escrebiamos nestas mesmas
páxinas sobre os golfiños riscados mortos
no Mediterráneo, facendo unha pequena
reflexión sobre os cetáceos mortos nas
águas da Galiza. Por unha banda denunciabamos daquela a falta de interese no
estudo destes animais, e por outra recontabamos entre os anos 85-90 e que sumaban unha centena.
Ao longo deste tempo, dous anos despois, ademais de estarmos atentos á chegada destes animais vivos ou mortos aos
areais da nosa costa, tentamos xuntar a
todos os interesados ao redor da Coordenadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA) a raíz dunha primeira reunión en Febreiro do 91 ; os que responderon desde o princípio foron os grupos ERVA, ANABAM, Colectivo Ecoloxista do
Salnés e a Asociación Galega para a Cul-

tura e Ecoloxia, ademais de persoas non
mamíferos mariños do ano 91, alcanzanvinculadas directamente a grupos naturado case a centena de animais varados, e
listas, entidades interesadas dalgunha
que foron detectados polas organizacións
maneira nestes temas como o Instituto . e entidades anteriormente nomeadas.
Oceanográfico, Instituto de lnvestigacións
Oeste semente tres puderon ser devoltos
Pesqueiras, SGHN, etc.
con éxito ao seu meio, da totalidade de
casos a maioría eran epquenos delfínidos
Na última reunión da CEMMA, á que fo(golfiños, toniñas e arroaces), e cinco loron convicadas outras persoas non vincubos mariños (focas).
ladas directamente coa organización, discutiuse a recopilación de varamentos de
Como vemos, case se chegaron a rexistar nun só ano os mesmos varamentos
que foron detectados no periodo 85-90,
pero a situación non se pode considerar
alarmamente, polo menos non tanto como
o caso acorrido cos golfiños do Mediterráneo, xa que este non é máis que o resulSomente tres puderon ser
tado dun aumento da atención e prospección da costa.
devoltos con éxito ao seu

~
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As causas da morte son moi difíceis de

determinar neste momento xa que non hai
posibilidade de facer necrópsias a todos
os animais; nos casos que se realizaron,
aproximadamente un 30%, desvelaron enf erm idade ósea, inxestión de plásticos,
marte por captura accidental ou por cortes
causados por hélices. Non se pode pensar na presenza de andazo como no caso
do Mediterráneo, ainda que é destacábel
a aparición de dous golfiños riscados que
viñeron morrer na mesma praia sen nengun sinal de violéncia ou feridas, caso
pouco habitual no resto das espécies varadas.
A finalidade da CEMMA ademais de interesarse por estes animais e recopilar
anualmente os varamentos acorridos é
promover estudos que nos aclaren alguns
aspectos sobre a vida dos interesantes
cetáceos.•
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Eu diria que o idioma é a forma de comu nicación que os habitantes dos povos teñen. O idioma de cada quen xermola directamente do máis maravilloso e descoñecido que teñen os sentimentos. Escrebin en catalán "Cangó de matinada" porque xamais pensei en facelo en castellano. Ao igual que nestes momentos cando
escrebo sei perfeitamente distinguir o intre
en que compoño nun ou neutro idioma.

Joan Manue Serrat
'Reclamo o direito do soño colectivo'
• XOAN M. ESTÉVEZ

Pensa que, na actualidade, a sgéiedade
catalana é bilíngüe ou diglósica?

Na mente bulia o verso de
Miguel Hernández, que tanto
popularizou; "ternos que falar
de moitas causas". Lago de
máis de vinte anos de andaina
comun , fóronse acumulando no
camiño moitos interrogantes, e
moi diversos. Serrat finalizaba
en Vigo a sua xira galega pala
Coruña e Santiago, e debullou
a actualidade e as suas
posicións verbo da língua,
Cuba e a utopia.

Non diría que é bil íngüe. Non afirmaría
que un país é unha realidade de dous andares; divididos por dous idiomas diferen tes. Este é un enfoque que unha vez escoitei a un señor vencellado ao antigo réxime do Xeneral , e nunca coincidin con
este tipo de pontos de vista. O que si acorre é que se dá unha realidade social e
histórica, que fixo de Catalunya un povo
de aluvión, no que se xuntaron a vella Catalunya cunha nova Catalunya de persoas , que sairon das suas casas á procuar
dun síti o onde gañar a vida. E como este
proceso se produce nunha xeira de intoleráncia, como fo i o franquismo , na que a
España se apresentaba e se lle respeitaba como un Estado mono-cultural, entón,
a adaptación da emigración comeza a
producirse fundamentalmente por próp ria
vontade, e nestes momentos está avanzando progresivamente. Coido que a Galiza tivo e ten máis problemas neste senso.
Recordo a xei ra de "El Setze Jutges", cando para nós cantar en catalán era un feito
absolutamente cotián ; quer dicer, a ditadura non chegou a arrebatar o idioma das
ruas das cidades, e surprendia moito cando viñas á Galiza, onde o idioma galega ficaba reducido ao campo, á sociedade rural, e na sociedade industrial e urbana non
tiña unha normalidade.

Esta reivindicación da "Utopia" que fai
no seu último disco, ven sendo unha
reacción frente ao desencanto, á crise
ideolóxica?
Diria que a perda das utopías está producida por todo iso que vostede conta, e algun ha causa máis. A sociedade do benestar, o capitalismo liberal, entre outras
causas , son responsábeis dunha perda de
soños, de ilusións ... diria que baixou moito
o listón da condición humana. Máis que
reivindicar, reclamo a devolución do direito ao soño colectivo, que supoñen as utopías. Algun dia producirase, na medida en
que a xente vaia detectando como todos
estes soños recortados, non son substituídos coa oferta destes tempos.

Ga liza é para vo stede algo máis que
unha pequena xira por Coruña, Santiago e Vigo. Ven por aqui máis veces?

Unha cuestión pontual. Como interesado pola realidade de Latinoamérica. Que
opina do Cúmio celebrado en Madrid?
A min paréceme que é mellar que se reunan, que que non o fagan . No creo nas
grandes expectativas destas cousas, dubido de que se podan decidir grandes
asuntos, pero si cando menos poden criar
un ámbito, no que xermolan outras iniciativas . O certo é que se non se producisen
este tipo de encontros, tampouco se poderia criar esperanza nengunha.

Hai meses falouse do seu posicionamento a prol do povo de Cuba, contra o
bloqueo. Poderia afondar nesta opinión?
Exactamente esa. Penso que o bloqueo é
unha atitude terríbel , que no mellar dos
cas os, si está provocado por unha procura, un desexo, de que o povo cubano acade unha cotas de mellara da calidade de
vida e liberdades, devén nu n resu ltado
absolutamente contrário a esa idea. Provoca unha radicalización, que en nada favorece este desex o, qu e penso que é
bastante xeralizado, de que os ámbitos de

Teño sorte, e teño amigos por aqüí, que me
ensinaron a coñecer un pouco estas terras.
CARLOS PUGA

liberdade do povo cubano aumenten.

Está a prol ou contra Fidel?
Estou con Cuba. Nunca canalicei os amores á espécie humana a partir duns indivíduos, duns dirixentes concretos, apesar de
que nalgun mom ento podo ter grandes
coincidéncias. Seguramente non comungarei moito cosque reservan para Cuba opapel de socialismo real, pero a min, persoalmente, o feito de non ter sido nunca comunista, tampouco me fixo anti-comunista.

Hai unha anédota na sua vida que me
res ulta pa rt icularmente atrainte. E é
que vostede compuxo a " Can~ó de matinada" en Aragón.
Compúxena en Jaca, onde estaba traballando como bolseiro do "Centro Pirenaico
de Bioloxia Experimental ", do Consel lo
Superior de lnvestigacións Científicas.

Dur ant e esta breve xira
galega de Joan Manuel Serrat, algun periódico comentaba sob re a venda de mecheiros cos que alumear os
recintos onde o cantautor
catalán ia dar recitais . O ritual, a cerimónia excepcionalmente espontánea, repítese periodicamente cada
vez que o "noi del Poble Seq" se achega a esta, e cabe
supor que a outras terras . E a multiplicación de sentimentos individuais, coincidentes , compartidos simultaneamente ao longo dos distintos países onde o Joan
Manuel recebe o asentimento de millóns de, talvez , poetas inconscientes , que delegan nunha voz pública a
expresión feíta arte dos seus sentimentos perosais, e,
ao parecer, transferíbeis .

A gr~nde diferéncia entre este e outros fenómenos

musiciais (ou para-musicais) de masas é que, no caso
do cantor, a suma de aplausos, de venda de discos, é
consecuéncia dunha prévia asunción individualizada
das suas cancións ; mentres que no caso dos produtos
de laboratório, "standarizados", de difusión masiva, presupón a implantación duns padróns, que fan do recep-
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N on afirma rí a que un
país é unha real idade de
dous andares; divididos
por dous id iomas
diferen tes '.

Como queira que nos atopamos nun país máis diglósico que bilíngüe, gostaria
que revelase por que a escrebeu en catalán, estando fóra de Catalunya. Quizá
se confirma o idioma como arraigo imediato? Ou como din alguns lingüístas,
que a pátria da persoa é a sua lingua?

,

Coñece algo da cultura galega, nomeadamente da música?
Coñezo desde aqueles primeiros cantautores , como pod ia ser Miro, até xente que
hoxe en dia está a facer música popular,
hai moita xente. Pero lamentabelmente,
está ocorrendo que a música que impoñen
os meios de comunicación e a indústria, é
unha música homoxénea, que vende, que
cu ri osamente sens ibi liza o co razón dun
elemento que vive en Melbourne, que outro qt.Je vive en Nueva Delhi ou en Vigo, simultaneamente, cousa que a min me deixa surprendido. lsto cría uns gostos homoxéneos, un empobrecimento das cousas, e
fai que o que nace nalgun dos lugares do
que é proprio do lugar, fique reducido como moito, candos isto acorre, ao seu próprio entorno, e de difícil exportación a outros entornos. Sorte que ternos xente moi
voluntarista, moi traballadora, que apesar
das dificuldades, ainda se esforza en facer
encentres neste sentido. Pero a indústria
non é moi sensíbel a estas cousas. •

"Cangó de matinada" ; porque, ás veces, parolamos
"coa noite e co vento "; ou
quixeramos construir un
"Barquiño de papel"; ou ainda nos quedan folgos para
compartir con Joan Salvat Papasseit un "Visea l'amor".
lso si que é democracia deleg_ada. A comuñón entre artista e público.

UN CLASICO POPULAR
XOAN M. ESTEVEZ

tor un suxeito alienante, susceptíbel de manipulación
segundo as modas de turno .
Porque o Joan Manuel é xa un clásico, un criador que
pode permitirse o luxo de seguir cantando nos seus recitais cancións con vinte anos de "solera". Coma Brassens,
Brel, Yupanqui ou José Afonso, que mesmo morreron cantando temas dos seus comezos, o noso visitante disfroita
dun repertório, que irradia a sua mensaxe na eternidade
do tempo, a unha audiéncia tan constante como variada.
Como é posíbel que un artista, lírico en moitas das suas
criacións, reuna tanta xente ao seu carón? Será talvez
porque todos somos cómplices do seu contido?
Porque todos algunha vez, ou ben chegamos a confraternizar con "La tieta" ou "El drapaire"; porque gostarí amos nalgun mencer de compor unha canción como a

Todo iso adubiado con notas musicais de referendada
calidade: a dos músicos que acompañan ao troveiro .
Nesta última xira houbo cámbios na formación ; entre
eles, o pianista Manel Camp aporta a veteranía, adquirida
con outros cantautores (Llach, Mª M. Bonet), e é de desexar que a decisiva aportación do seu teclado non entúrbie
a brilante carreira que como solista ten por diante. Que
non haxa incompatibilidade de funcións.
Üs músicos do Serrat (a outra parte dos seus atractivos
recitais), adoitan a formarse no mundo do "jazz", e resulta
curioso comprobar como esa disciplina serve de molde
instrumental axeitado á voz do cantor, dúctil de seu, e,
porén, de doada ensamblaxe. •
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A REFORMA DA PAC E O ESPIRITO DO CAPITALISMO
XoAN CARLos GARRIDO CoucEmo

translación a outras actividades agrárias
desde o sector leiteiro, e fundamentalmente a carne. Aqui pretenden aplicarnos
as cuotas e pechamos as alternativas produtivas impóndonos competir con produtores subvencionados para maior glória do
sacrosanto mercado libre (se Adam Smith
levantase a cabeza) . O misioneiro do MAPA dinos que nos "va a beneficiar". Quizá
o Delegado do Ministério, grande dominador do idioma español, empregue esta palabra co significado que tiña no castellano
antigo, co que mais correctamente seria:
"se van beneficiar a Galicia".

"Os labregos rouban, saquean,
condúcense como auténticos cans rabiosos ...
Desgarrádeos pois, estanguládeos,
atravesádeos, secreta ou publicamente
onde queira e como queira,
como se dá fin a un hidrófobo".
MARnN L urERO ("Contra as hordas
ladronas e asasinas dos labregos", 1525).

F

alaba nun artigo neste mesmo meio
das connotacións medievais das loitas labregas dos anos 90 e 91. Pois ben, coa
aprobación da reforma da PAC podemos
dicer que dá comezo o renacimento. Pero
igual que naquel primeiro, que ninguén
crea que se pretende restaurar o vício
grego da discusión sen cancelas, senón
que como tamén no primeiro renacimento
apreciou Giordano Bruno cando escrebeu
"nihil sub sole novum" (non hai nada novo
baixo o sol), o que se está a inaugurar é
unha nova doutrina que dá cobertura a
continuidade das vellas inxustizas. Válenos perfeitamente o que Max Weber escrebeu sobre a Reforma protestante facendo as conseguintes translacións da relixión a política agrária, cando nos di: "A
Reforma non significaba unicamente a eliminación do poder eclesiástico sobre a vida, senón máis ben a substitución da forma de entón por outra. Máis ainda: a
substitución dun poñer extremadametne
suave, na prática apenas perceptíbel , de
feito case puramente formal, por outro
que intervirá de modo infinitamente maior
en todas as esferas da vida pública e privada sometendo a regulación onerosa e
minuciosa a conduta individual''. Así a
PAC que até agora non afectaba de forma
excesiva a vida social do noso país, en
diante será unha brutal inxeréncia na economía galega, regulando desde Bruxelas
minuciosamente- a nosa actividade produtiva en función de critérios e intereses
alleos ao país, e sen escoitar para nada a
opinión dos afectados. Bruno comprobou
no seu momento en carne própria cales
eran os límites do debate que fixaba o novo orde cando "despoxado das suas roupas, e desnudado, e atado a un pau ... coa
lingua aferrada a unha prensa de madeira
para que non pudese talar... foi queimado
vivo". Hoxe existen máis subtis meios de
delimitar o debate, que non vou entrar en
enumerar na sua totalidade, constatando
tan só a sua eficácia co seu resultado evidente: Non houbo debate.

A REVElACIÓN
COMO FONTE DE COÑECIMENTO

Foí esperpéntico o simulacro de debate

montado na Semana Verde no que estaban vetados os Sindicatos Agrários Galegas, e mesmo dos Sindicatos Estatais que
participaron non deixaron intervir aos titulares das suas sucursais para a Galiza,
senón que foron os da meseta os que expuxeron o seu ponto de vista. Foron esperpénticas as manobras para facer abortar un proxecto de xornadas de debate
que o SLG tiña apalabradas coa Comisión
Europea, facendo o señor Mansito honra
ao seu apelido, interferindo para que non
tivesen lugar. Foi igualmente esperpéntica
a campaña de rodas de prensa que se
compuxo o señor Carlos Posada para
vender que "la reforma de la PAC beneficia a Galicia". A prensa recolleu "asepticamente" o contido das suas intervencións
sen contrastalas para nada coa realidade
das escrituras (texto da reforma), só lles
faltaba encabezar a notícia co "Se hace
saber por orden del Sr. Ministro:". Parece
que máis que un programa de política
agrária a PAC é unha relixión revelada:
non teñen nada que debater, senón pala
contra, impar a sua doutrina, evanxelizarnos desde os seus púlpitos audio-visuais.

UNHA REFORMA A MEDIDA DO NORTE
Así como a Reforma luterana no seu
momento foi chamada o "Renacimento do
Norte", hoxe podemos subscreber o mes-

CASTIGAR AO HEREXE,
SER INDULXENTE CO PECADOR
Cos membros da igrexa produtivista vaise ser piadoso, pero cos herexes que non
· participan do modelo imperante o castigo
por querer sair do subdesenvolvimento
~ será durísimo. Asi a super-taxa que se lle
aplicará aos que sobrepasen a cuota, non
. terá en canta se o produtor ten asignada
·un ha cantidade de referéncia de 20.000
ou de 200.000, por cada quilo que se pase será implacabelmente penalizado.
Pero esta arbitrariedade non ha ser a
única que se cometa, ternos indícios para
crer que xa están a ser piadosos con
aqueles pecadores que teñan acreditada
a sua devoción ao PSOE concedéndolle
en grácia incremento da cantidade de referéncia, como demostra o feíto de que dita partido -xestor actual da distribución
das cuotas- impida que os Sindicatos
Agrários coñezan os dados destas. As
cuotas serán o PEA con que na Galiza
comprarán vontades, absolvendo e perdoando os pecados aos seus fregueses , e
aos que non pasen polo confisionário (cabina eleitoral) a facer acto de contricción ;
que se encomenden ao Demo.

O ESPIRITO DA PAC

F
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Ademais de negarnos o
direito ao traballo,
acabarán chamándonos
vagos.
I

mo apodo á Reforma da PAC. O feíto de
ltália oporse ao final a asinala -algo ao
que no Estado español se lle restou tanta
importáncia que hai quen nen o saberesulta unha reprodución daquela escisión
relixiosa entre Roma e Centro-Europa. A
"indulxéncia" que gozaban alguns estados
do Sul na aplicación das cuotas parece
sublevar aos teo-nócratas que ven un
agrávio nas bulas italianas que os eximian
de gardar as vixílias produtivas fixadas.

SÓ A FÉ, E NON AS OBRAS
NON PODEN SALVAR
Até agora tiñamos a impresión de que
mediante o noso traballo podiamos chegar a resolver os nasos problemas e acadar un nível de vida digno. Segundo nos
din agora estabamos nun erro: revísase a
condena bíblica ao traballo, e a cámbio
impónsenos a esperanza nas primas.
Convértennos en homes, que como dicia
Lutero, "non necesitan de obra nengunha
para obter a xustificación e salvación ... ao
cristián bástalle a sua fé", e aos labregos,
a cámbio de negarlle o direito a producir

tamén lle están a pedir que teñan fé , fé en
que non saquen un "decretazo" e se quede sen traballo e sen primas. Di Weber
que a "ética medieval non só toleraba a
mendicidade, senón que chegara a glorificala nas ardes mendicantes, e os mendigos seglares terian chegado a constituirse nunha clase e ser valorados nesa calidade, por canto daba ao rico ocasión de
realizar boas obras ao dar esmolas'', o lamentábel é que na ética da reforma -como di este mesmo autor- os mendigos
xa non teñen tan boa consideración , polo
que se condena a viver das esmolas aos
labregos e por riba van receber o trato con
que se despachaba Solchaga cos que vivian do paro, xustificando o devandito decretazo na irrentabilidade de manter estes
suxeitos pasivos e improdutivos. Vamos,
que ademais de negarnos o direito ao traballo, acabarán chamándonos vagos.

A CARNE É DÉBIL
No máis vello estilo puritanista europeo
fáiselle frente aos exceso da carne do xeito máis hipócrita: Consérvanse os priviléxios dos que provocan os desmáns produtivos, e reprímase aos que ainda non perderon a virxinidade, e todo baixo o lema:
"o que chega tarde, nen ouve misa nen
produce carne". Como poden reducir linealmente os prezos de intervención para
todos os estados, compensando cun incremetno das primas que quede restrinxido aos que xa tiñan primas até agora, e
predicar as vantaxes desta medida nun
país onde a produción cárnica está por
desenvolver (e portante sen adquirir o direito a tales primas). Coa aplicación de
cuotas en todos os países deuse unha

erdinand Kurnberg ao tentar sintetizar o
espírito do capitalismo, resumiuno na seguinte frase : "Das vacas fai-se manteiga, e
dos homes diñeiro". A filosofía da PAC vai
máis alá ao tentar facer diñeiro tamén das
vacas. O cal por outra parte é máis doado
que facer mantejga, queixos , carne ... Quer
dicer, para facer diñeiro, e non alimentos
de calidade, o modelo da PAC é o adecuado, e seguramente uns cantos farán moito
diñeiro fácil. Pero na táboa de valores desta nova relixión non figuran alguns que hoxe son fundamentais se non queremos
cair na barbárie, converténdose nunha
doutrina cun programa social suicida cuxas consecuéncias imediatas son o estancamento do desenvolvimento das zonas
subdesenvolvidas, a superprodución con
graves problemas de contaminación nas
zonas avanzadas; o aumento das diferéncias entre as rendas dos labregos e a doutras profisións, desequilíbrio e despovoamento do mundo rural, a vulgarización dos
produtos agrários, e o desprezo e mal recoñecimento dos labregos. E onde están
os beneficios da Reforma? Supomos que
serán os obtidos por quen a predica.
Lutero recebeu o respaldo dos príncipes
alemáns aos que tan contundentemente
defendera nas rebelións dos labregos
contra o seu "poder temporal". El posicionárase agresivamente contra os camponeses animando aos seus seguidores a
que eliminasen labregos sen contemplacións: "aquel a quen lle sexa posíbel debe
abater, estrangular e matar a paus, en público ou en privado, igual que hai que matar a paus a un can rabioso, e pensar que
non pode toparse nada tan venenoso, nada tan nocivo, diabólico e sedicioso ... eu
creo que non debe quedar xa nengun demo no inferno: todos se transladaron aos
labregos". Os príncipes alemáns pagaron
ben o seu exaltado apoio. Quizá hoxe outros sexan os príncipes alemáns, e outros
os Luteros, pero a xogada é a mesma.+
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PELEGRIN ESTA EN SEVILLA
Pelegrín tróuxose a Sevilla o máis representativo do
recuncho máis fermoso de España: A súa Industria, o seu
Deseño, a súa Arte, Gastronomía, Pesca, Turismo ... , e
sobre todo o seu XACOBEO '93, o Ano Santo en que
millóns de peregrinos visitarán Galicia.
Galicia preparo xa o seu .XACOBEO '93.

Vén a descubrilo.

o
ou
Ll.J

cü

<(

><

UNTA

<(

u
<(

C)

CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONAIS

I~ E PORTAVOZ DO GOBERNO

DE GALICIA

Cill)

- - - -O
- Comisionado Director do V Centenario

PATROCINADORES: CITROEN - FINSA - COREN- PESCANOVA

PAVILLON DE GALICIA
EXPO '92

ANOSA TERRA
Nº 533 -30 DE XULLO DE 1992
-----------------------------------------------------------

AG*=STO
................................

__________________________________________________________ _

Sintc
aqui '
dad e
cer e

Fausto
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A música popular está a

resistir a tirania do

En pleno veraneo, interrompemos a Fausto na sua faciana
criativa, perta da vila de Caminha, e fixo un alto na
composición das cancións que integrarán o seu próximo
disco (a gravar o vindeiro ano), para conversar connosco,
dando testemuño de que a canción portuguesa non morreu
co ano setenta e catro. Fausto segue considerándose un
home de esquerdas, amigo persoal de Saraiva de
Carvalho, preocupado pola sua arte, e vive arredado da
parróquia musical, da que, sen embargo, é un sobranceiro
expoñente.

• XOAN M. ESTÉVEZ

Hai cinco anos, nunha anterior
entrevista, comentábame o seu
desexo de que a Europa dos povos se cumprise. Posteriormente, no seu disco "Para além das
cordilheiras" reincidia na mesma
teima. Como ve a evolución dos
acontecimentos ao respeito?
Hai unha tentativa de comprensión
dunha viraxe. Semella como que
todo o mundo estivese a ver para
o Norte, por dicilo metaforicamente talando. Todo o imaxinário do
pavo portugués repousaba no Sul,
e irnos camiño dunha nova viaxe
continental. Nas miñas cancións o
único que hai é unha série de pistas (por exemplo, cando digo
"irnos casar en Berlin").
Penso que esta nova situación
criou na Europa unha situación un
tanto contraditória: por unha banda, dáse unha tendéncia que escora cara o federalismo, entendido
como comunidade de nacións: e
outra, que está a desenvolver a
sua nacionalidade en base a un
certo centralismo. En termos culturais, penso que Europa ocidental é
cada vez máis normalizada; hai
unha Europa que está a mostrar
as suas diferéncias.

Ou sexa, que observa unha Europa supeditada á hexemonia
dos países poderosos.
Por exemplo, na música, detéctase a presenza de grupos de presión, que están a criar a sua estratéxia de influéncia. Son consciente
de que a cultura tamén é política,
pero eu prefiro cinxirme ao meu
ámbito cando falo disto, xa que na
actualidade apenas estou informado da política, non leo xornais.
Dun tempo a esta parte, ante a
necesidade de escreber para o
próximo disco, pechei completamente a leitura de informacións.
Mais en termos culturais, concretamente na música, o que está a
acontecer é que a música popular
está a resistir a tiranía da uniformización, nomeadamente, a tiranía
do "rock", con todo o que comporta tal manifestación artística: unhas determinadas pautas de comportamento, de valores e atitudes,
que son comuns á prática totalidade do mundo. Se observamos este fenómeno, comprobamos que
todas as persoas "reaxen" de
idéntica forma, sexa o país que
sexa. Entón, a música popular
cumpre a función de reafirmar unha diferéncia.

E isto ten a ver coa política das
multinacionais do disco, onde
gravan artistas como vostede
mesmo?
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ANXO IGLESIAS

A canción foi de
intervención
cando o povo
portugués non tiña
acceso nen direito a
participar na vida
política do país'.
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Rock'

As multinacionais
móvense en base ao
,
numero, e quen
pratica unha música
que ten unha
identidade diferente
ao común divulgado
internacionalmente,
está na lista de
espera .
1

Eu estou nunha empresa multinacional, que era a CBS e agora é
Sony. Non se pode dicer que marran de amores pala música que
nós tacemos. As multinacionais
móvense en basea ao número ,
exclusivamente , e quen pratica
unha música que ten unha identidade diferente ao comun divulgado internacionalmente, está na lista de espera; tanto é asi que na
miña editora gravan pouquísimos
portugueses.
Sen embargo, resulta curioso que
cando eu gravara nunha editora
non multinacional , os meus discos
estaban editados no Estado español, e hoxe non é asi.

leño entendido que vários colegas seus tentan artellar a posta
en marcha dunha editora "nacional" portuguesa. Como ve a
sua viabilidade?
Houbo en Portugal várias experiéncias de produción autónoma.
Resulta dificultoso, dados os inconvenientes de divulgación, comercialización e demais infraestrutu ra. De feíto, todos os intentos
neste particular resultaron polo de
agora falidos. Non é tanto pala capacidade de investimento, senón
que logo non consegues chegar
aos circuítos de distribución, non
se domina este proceso.
Orabén, se me pergunta polo proxecto , penso que é tan saudábel
como desexábel. Mesmo seria unha forma de salvagardar a música
popular portuguesa.

Ao fio do artellamento de canles
de divulgación artística, quería
comentar con vostede un feito
que tivo moita importáncia en
Portugal anos atrás: as "Cooperativas" nas que se auto-orgnaiza ba n vostedes os cantores
("Eranova", "Cantarabril", "Toma lá disco"). Que pensa da sua
utilidade hoxe en día?
Non teño unha resposta clara na
actualidade. Eu fun o derradeiro
dos cantores en teimar pala pervivéncia de "Eranova", xa que supuxo no seu tempo a posibilidade,
real, de escapará man de ferro do
empresariado. Mais, infelizmente,
non funcionaba ben, mália estar ligada a unha organización tan po:..
derosa como era o partido Comunista. Penso que, en concreto
"Eranova'', poderia continuar existindo se soubese adaptarse a certa altura ás novas demandas que
na música ian xurdindo; non sou-

bo responder a este reto, e iso
motivou a saída dos cantores.

A resisténcio e o normalidade
Volvendo á aquela situación, co
histórico 25 de Abril do 74 de
fondo, non pensa que con vostedes se encasillou cronoloxicamente unha xeira? Quer dicer,
identificóuselles excesivamente
nun tempo concreto da história
recente. Se daquela, como comentaba, os seus discos eran
editados no Estado español, debíase ao compoñente social que
arrodeaba todo aquilo. Hoxe en
dia, sen revolución á vista, vostede segue cantando, mais non
é divulgado, por exemplo, na
Galiza. Quero dicer se, en xeral,
non se está pagando caro actualmente aquela función?
Non soubemos responder con
intelixéncia. A canción foi canción
de intervención cando o pobo portugués non tiña acceso nen direito
a participar na vida política do país; posteriormente, os partidos comezaron a implantarse, e o cantor
servia para xuntar ás persoas, para remexer conciéncias ; lago, cando xa se organizaron os partidos,
sindicatos e demais asociacións,
deixou de contemplarse esa función de axitador que o cantor viña
cumprindo.
Orabén , iso deixou marcas? ...
bon, eu son un home de esquerdas, nunca renunciei aos meus
ideais , porque revelan a miña forma de pensar, que eu acariño.
O que aconteceu é que a direita
posicionouse, e mesmo chegou a
acusar aos cantores de intervención de anticonstitucionais, que se
apelabamos á violéncia ...
Nós distinguímonos por facer unha música, que tiña unha forma de
expresión própria, basada na música tradicional portuguesa; non
era "jazz" , non era "R ock"... pois
lago que era, démoslle en chamar
música popular portuguesa. Tentamos liberarnos da carga negativa
e emotiva que traía a canción de
intervención, xa que a función que
esta cumpria pasaron a cumprila
os partidos, as asociacións , sindicatos ... e por outra banda, a própria motivación do cantor ficou alterada.

A realidade é que hoxe en día
vostedes seguen gravando discos, e eses traballos non chegan como antes.
Será certo iso, mais eu non me
sinto afectado.

Refírome á outra beira do Miño.
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Quen máis venden
aquí son os
norteamericanos, e os
intérpretes
portugueses que
pratican a música
deles'.
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Sinto esa incomunicación mais
aquí en Portugal, por talar da realidade que eu coñezo, teño que dicer que a nosa música popular
sempre foi minoritária. u~ suceso
extraordinário, dun disco exitoso
por exemplo, é algo esporádico.
Eu manteño unha liña média.
Quen máis venden aqui son os
norte-americanos, e os intérpretes
portugueses que pratican a música deles.
Este proceso é un axuste de contas que a direita está a facer coa
esquerda. No campo cultural, esta
situación dase tamén . Por exemplo, é difícil para a música popular
portuguesa entrar na rádio, que
nomeadamente na FM, está reservada á difusión da palabra en inglés. Por outra banda, hai unha
crítica, que, sistematicamente ,
contribue a un certo desprestíxio.
Non hai direita máis revanchista
que aquela que é constituída coa
leí da esquerda, e eses críticos teñen actualmente unha función,
que é atacar fortemente á música
popular portuguesa. Actualmente,
existen procesos de revanchismo
e venganza cos cantores de intervención. Provocouse unha polémica artificial, porque responde a unha dialéctica pre-conceituada. Non
se adoita a falar de arte, fálase
doutras causas.
Detectouse claramente no caso de
Saramago, no que un Secretário
de Estado para a Cultura non "coloca" para concorrer a un prémio
europeu a un escritor do seu próprio país, e mesmo chega a manifestalo en público sen nengun pudor, dicindo que o libro premiábel
supón un ataque aos princípios
fundamentais do cristianismo.
Recentemente, no "Expresso", un
ignorante escrebia que "a música
popular portuguesa non existe";
por que afirmaba iso?, porque nós
estamos a fuxir da zona de tiro onde nos colocan . E isto lémolo despois de que estudosos coma Vasconcellos ou Lepes Graga teñan
investigado, mesmo apresentando
teses sobre o tema.

O

mimetismo

Dicía ao princfpío que cando
compuña cancíóns non lia xornais. Quer dícer ísto que a fase
creativa supón unha xeira afastada do cotián mundo prosaico;
unha abstracción?
Significa que cando estou na fase
da escrita xa recollin todos os elementos que preciso para compor.
Cando quero comezar unha canción non estou agardando no
cuarto. Rexisto unha idea e logo
transfórmoa en canción. Entón,
ese proceso de recolla de dados
neste disco rematou, e actualmente estou centrado na problemática
do disco, que tampouco supón unha novidade, xa que a temática
miña sempre é a mesma: a diáspora portuguesa, que eu vivin na
miña própria ,ex periéncia , cos
meus país, na Africa.

A conversa deriva posteriormente polos derroteiros da
identidade portuguesa, e Fausto
fai referéncia a outro nome sobranceiro da cultura lusa.

os

Nunca citei a Fernando Pessoa,
pero quero reproducir nesta altu ra unha sua idea: afirmaba que o
portugués está tan desligado de
si próprio, tan descoñecedor da
alma que vive na nación, que
inevitabelmente imita ao extranxeiro. lsto é curioso. a direita
aposta pola despersoalización, e
entón defende uns tais valores
internacionais.

AG*STO
............................

A NOSA TERRA
Nº 533 -30 DE XULLO DE 1992
__________________________________________________________ _

#

1

Edifícil para a
música popular
portuguesa entrar na
rádio que,
nomeadamente na
FM, está reservada á
difusión da palabra
en inglés'.

Daquela, quer dicer que a esquerda ten de ser, de seu, nacionalista?
O termo nacionalismo ten outras
implicacións. Eu falo de identidade
cultural, non de nacionalismo. Este termo para uns é grave, para
outros non. En nome do nacionalismo fixéronse cousas lamentábeis. Penso por exemplo en réximes fascistas, que fixeron diso unha bandeira. Orabén, se me talan
de "pátria" como conceito, eu afirmo si ser patriota. A "pátria" é calquer cousa máis do que o território, é unha forma de estar, e neste
sentido , eu si gosto da miña pátria, en canto a unha idea, unha
língua, un alma. En cámbio, se me
perguntan , es nacionalista? ... aquí
en Portugal pode ter outras connotacións, co salazarismo, co corporativismo; eu comprendo o que
se quer dicer co nacionalismo ,
mais ev ito outras implicacións,
que foron negativas para Portugal.

Unha cousa é o direito dunha
nación a decidir o seu futuro, e
outra, o uso que se faga dese
direito.
Claro que na Galiza terá unha
connotación diferente, porque a situación política de Galiza é diferente.
O Fausto conclue teimando na
sua preocupación pola "standarización" do "rock": "O primeiro é
convencer aos máis xóvenes de
que deben praticar aquilo que soa

ANXO IGLESIAS
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'O mundo artístico está cheo de mentiras'
1

Está a artellar un disco ambicioso.

Non hai direita máis
revanchista que
aquela que é
constituída coa lei da
esquerda'.

A editora decidiu que seria un
compacto en formato duplo. No
referente a seu contido, teño unha certa reluctáncia a talar normalmente dos meus discos.

Pero hai un tema a xeito de eixo central?
como moda, e iso dificulta a divulgación da música autóctona, xa
que os novos músicos compraban
que non dá sona nen proveito. Un
dos meus músicos, por exemplo,
chegou á formación tocando guitarra eléctrica, e hoxe en dia quer
aprender a tocar a viola braguesa,
o cavaquinho ... xa ten o vício".
Comentando de pasada a sua
amizade con Saraiva de Carvalho, canta que a sua casa foi rexistada cando a detención do líder
político. E teima en falar hoxe en
día co inesquecíbel Jose Afonso,
"porque penso que quedaron cousas pendentes por talar entre el e
eu". Recentemente, participou
nunha homenaxe que, ao "Zeca"
estalle a facer "Cámara Municipal
de Coimbra".+

1

Sempre hai un tema. Sobre esa
base, prefiro compor cancións de
maís, para logo poder retirar temas. neste mesmo intre poderia
estar a escreber se non estivese
talando para o periódico. Estou
nunha fase intensísima da composición, e o único que podo
adiantar é que ante compuxen
unha canción que se titual "a explicagao dos paxaros"; mais teño
aínda moito traballo pendente.
Contarei coa colaboración de
músicos procedentes da música
popular, tradicional e do "jazz".
Penso convidar para os arranxos
ao pianista Mário Laginha, e a un
home da clásica como o grande
mestre Jorge Matta (experto na
harmonización de grandes masas sonoras e director do Coro
Gulbenkian). Está claro que a

música "rock" non comprende isto, non ten sensibilidade. No
"jazz" déixase máis espazo aberto para desenvolver a música autóctona. Os seis músicos habituais meus tamén son cómplicados deste proxecto.

Este espírito de colaboración
recorda a función que vostede
desempeñou durante un tempo, de dirección musical e
arranxos con outros colegas
seus. Supón esta faciana un
esforzo para adaptarse á persoa l ida de artística dos demais? Transporse como artista
quizá?
Non acredito exactamente niso.
Por exemplo, eu vou convidar a
Mário Laginha, porque sei que
se identifica con esta música. En
canto á miña actividade como
"arranxador" foi algo pontual.
Como é sabido, eu comecei
acompañando ao "Zeca" Afonso
tocando a guitarra, para pasar a
cumprir posteriormente outras
funcións.
Neste disco, eu vou ser responsábel da produción, da construción da arquitectura do son.

Cal é a sua relación actual coa
Galiza, tan intensa neutros
tempos.
Existen vínculos afectivos. No artístico, non conservo nengun vínculo. Talvez a música popular
portuguesa sexa esquecida na
Galiza; os discos non están
destribuídos. Teño recebido propostas para ir cantar, pero foron
imposíbeis de materializar; non
sei por que razón, xa que as
cuestión técnicas e económicas
son alleas a min. Estoume a referir a un convite por parte da
Universidade de Santiago, e
máis a outro, para ir a Ourense, ·
por parte dos meus amigos de
"Milladoiro", que neste caso fun
substituído, a proposta miña, pala "Brigada Víctor Jara".

En canto á convivéncia artística en Portugal. Como leva as
relacións cos seus colegas?
Son un tanto refractário ao meio
artístico. Teño contactos moi esporádicos co Sergio Godinho, coa.
"Brigada Víctor Jara". Non frecuento os bares de moda. O mundo artístico é un tanto estraño,
cheo de mentiras, de envexas. •

ANOSA TERRA
Nº 533 -30 DE XULLO DE 1992
-----------------------------------------------------------
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'A China demonstrará que o socialismo é superior'
• XÚLIO RIOS PAREDES

Desde hai doce anos a República Popular chinesa leva adiante unha
política de reformas que sen abdicar do socialismo procura unha
rápida modernización e desenvolvimento do país. As autoridades de
En 1978 comezou un novo período político na China caracterizado por un propósito de reforma. Que causas motivaron ese
cámbio de rumbo?
En Decembro de 1978 o Partido
Comunista de China (PCCh) celebrou o Terceiro Plenário do XI
Congreso. Foi unha reunión moi
importante. Nela sintetizáronse
as experiéncias acumuladas
desde a fundación da República
Popular chinesa con especial
atención aos dez anos de Revolución Cultural. Ese Plenário restabeleceu de novo o princípio de
buscar a verdade nos feítos e de
facelo todo partindo da realidade.
Desde aquela configuramos unha
orientación básica do naso traballo. Trátase do que nós chamamos un centro e dous pontos fundamentais. O centro consiste na
adopción do traballo económico
como a prioridade esencial da
nosa actividade . Un dos pontos
fundamentais consiste no mantimento da orientación socialista, a
non renúncia á dirección do
PCCh, á ditadura da democrácia
popular e a vixéncia do marxismo-leninismo e do pensamento
Mao Zedong. O outro ponto fundamental consiste na persisténcia da política de reforma e a
abertura ao exterior.

1

A economia de
propriedade pública
sem pre debe ser a
ma ioritária.
Respecto á débeda
externa estamos
moi por baixo
do tope máximo
do 25% fixado
internacionalmente'.

Que obxectivos concretos perseg ue a reforma? Que etapas
se propón?
Trátase dun proceso de automelloramento. A meta principal consiste en liberar plenamente as forzas produtivas, en conquerir o
seu efectivo desenvolvimento
aplicando a reforma do sistema
económico e tamén do político.
Coa reforma do sistema económico tratamos de estabelecer un
sistema socialista, planificado e
de mercado. Coa reforma do sistema político pretendemos asegu-

Pequin ensaian progresivamente coa
introdución dos mecanismos de mercado na sua economia e
pratican unha política de abertura ao exterior. Xulio Rios visitou
recentemente este país, onde entrevistou a Quian Dadong,
investigador e experto en problemas chineses.

rar unha política democrática socialista para garantir que o povo
ou as masas traballadoreas sexan as donas do país.
Cree que é compatíbel a idea do
socialismo co mercado?

Nu
ma
na
sei
pe i
val
mo
ció
est
pe

nac
Qu
nu1
do

Aq t
nac
OS I

do~

dirE
Só
ver
poa
llar¡
to e
tala
cial

Oasis capitalistas

Consideramos que para construir
o socialismo só podemos valernos
das nosas próprias forzas, dos nasos recursos naturais. Non podemos "mercar" o socialismo do exterior. Pero iso non quere dicer
que excluamos a axuda estranxeira. Necesitamos introducir o capital foráneo, as suas avanzadas
tecnoloxias, as suas experiéncias
de administración e xestión. Pero
o obxectivo desa política de abertura consiste en promover o desenvolvimento, a modernización
socialista do naso país. Trátase
dunha medida complementária.
Pero o máis importante é apoiarnos nos nasos próprios meios e
estarzas.
Non se pode talar entón de que
esas zonas económicas especiais sexan como unha espécie
de oásis capitalista en médio do
socialismo?
Non se poden calificar desa forma. Trátase de zonas especiais
económicas e non políticas. Nada ten a ver coas concesións da
vella China. Certo que concedemos algunhas vantaxes económicas aos empresários estranxeiros que invisten nelas. Se non
exi stisen esas vantaxes non
existiría investimento exterior.
Pero todas as empresas ubicadas nestas zonas, xa sexan totalmente estranxeiras ou mixtas deben respeitar as leis do noso pa-
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Consideramos que o socialismo
e o mercado non son antagónicos. Non se pode considerar a
economía de mercado como algo exclusivo e inseparábel do
capitalismo. Na sociedade feudal
xa existía un xérmolo de economía de mercado. Tanto a economía planificada como o mercado
non son os elementos que distinguen a un sistema como socialista ou capitalista. Tanto un coma outro son instrumentos de
reaxuste da economía, úteis para favorecer o desenvolvimento
económico. Nunha sociedade
socialista o mercado pode ser
utilizado. E o capitalismo tamén
utiliza a planificación. Nós somos partidários de utilizar o mercado no contexto do sistema socialista, combinando ben ambos
elementos, planificación e mercado. Vímolo facendo desde hai
máis de dez anos.

Un dos piares fundamentais da
reforma é a abertura ao exterior.
Fálase de zonas económicas
especiais, de investimento exterior, etc. Pódese construir o socialismo coa axuda dos capitalistas e os seus cartos?
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'A crítica á corrupción realizada en
Tiananmen era correcta, pero unha minoria
quixo sabotear o socialismo'
En Ocidente vostedes son acusados de non respeitar os direitos humanos ...
Durante moito tempo o povo chinés loitou para conquerir o respeito dos seus direitos humanos.
Na vella China non existían eses
direitos. O pavo padecía a represión e a explotación do imperialismo, o feudalismo e o capitalismo
burocrático. As masas populares
vivían na máis absoluta pobreza.
No político non tiñan direitos. Ao
fundarse a República Popular
Chinesa esa situación cambiou.
No naso país, en vias de desenvolvimento, o direito a unha vida
digna é un direito humano esencial. Se non hai unha vida digna
nada hai que dicer sobre outros
direitos humanos. Durante a década dos oitenta xa resolvimos o
problema de comer e de vestir.
Pero ademais do direito a unha
vida digna o pavo chinés ten recoñecidos os seus direitos políticos, económicos, culturais e sociais. A Constitución estabeleceu
que todo pertence ao pavo, que
as masas populares participan na
administración dos asuntos estatais e sociais, económicos e culturais. Por iso dicimos que a am-

plitude define o recoñecimento
que China fai dos direitos humanos. Non só unha certa clase ou
un certo sector da sociedade ten
o direito. Non obstante existen
deficiéncias. Pero non xustifican
as acusacións que se realizan
desde o exterior no sentido de
que a China non respeita os direitos humanos. Trátase en realidade dun pretexto para realizar unha intromisión nos asuntos internos da China.
Teñen problemas de nacionalidades ou de minorias nacionais?

1

Quixemos resolver
o problema polo vía
do diálogo, pero ese
pequeno grupo
rechazou as ofertas
do governo'.

Na China en total existan 56 nacionalidades . A nacionalidade
Han representa o 92% da povoación total do país. O 8% restante
distribúese entre outras 55 nacionalidades. En matéria de nacionalidades aplicamos os princi pios de igualdade , unidade e
prosperidade comun. Estabelecemos rexións autónomas para
as minorías nas zonas xeográficas onde son maioritárias . Os
governos rexionais poden elaborar as suas próprias leis respeitando a Constitución chinesa e
as leis básicas do noso país. Os
cadros ou funcionários desas rexións son principalmente desa
nacionalidade. Por tratarse en
xeral de zonas pobres e afastadas, o governo central sempre
as apoia economicamente, axúdaas a desenvolver a sua economia, a mellorar o nível de vida
das suas xentes . Por exemplo,
na rexión autónoma do Tibet, o
goberno rexional non só non entrega imposto nengun ao governo central senón que cada ano
receben de Pequin unha axuda
económica moi cuantiosa. Nós
opoñémonos tanto ao chovinismo da maioria Han como ao chovinismo rexional.
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----------------------------------------------------------ís, deben realizar as suas actividades económicas de forma legal. Trátase dunha legalidade socialista. Por iso ditas zonas non
se poden nunca converter en oásis capitalistas.

Non temen a dependéncia do
exterior? Esas relacións económicas poden ser instrumentalizada s con propósitos políticos ...
Sobre ese problema sempre
estamos moi alerta. Tanto o investimento como a axuda exterior sempre a recebemos sen admitir condicións políticas. Cando
fomentamos o investimento exterior fixémolo desde a convicción
de que a economía de propriedade pública socialista sempre debe ser a maioritária. E actualmente no sector industrial a parte de propriedade pública socialista representa máis do 90%. No
comércio a propriedade pública
socialista reJilresenta un 73%.
Nunca admitiremos un peso
maioritário doutra propriedade
na economía chinesa que non
sexa a pública socialista. Respeito á débeda externa sempre
valoramos ao contratar empréstimos as posibilidades de devolución. Actualmente na sua cuantía
estamos moi por debaixo do tope máximo do 25% fixado internacionalmente.

Que princípios considera irrenunciábeis para a construción
do socialismo na China?
Aqueles catro princípios mencionados anteriormente. Deses catro
os máis importantes son os referidos á orientación socialista e a
dirección do Partido Comunista.
Só o socialismo pode desenvolver á China. A nosa reforma só
pode definirse como un automelloramento e autodesenvolvimento do sistema. Non cabe interpretala como algo separado do socialismo.

----
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Como interpretar os sucesos
de Tiananmen en 1989?
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Os sucesos políticos acaecidos
en 1989 en Tiananmen foron
manipulados por un grupo de
persoas partidárias da liberalización burguesa. Por isa os
calificamos de sedición . A sua
intención era sabotear o socialismo e derrotar á República
Popular. Pero, por que tanta
xente participou neses sucesos
políticos? Aproveitáronse das
deficiéncias e de certos erros
cometidos polo Partido e o governo . Ao princípio lanzaron a
consigna de combater a corrupción e a ~speculación guvernamental. Eran desexos comuns da xente .
Quixemos resolver o problema
pola vía do diálogo , dentro do
marco da democrácia e da legalidade. O governo chinés foi tolerante. Pero ese pequeno grupo
partidário da liberalización burguesa rechazou as ofertas dogoverno e este veuse abrigado a
declarar o estado de sítio en várias rexións de Pequin, pero grupos minoritários atacaron ao
Exército. Ante esa situación decidi use entón pór fin á sedición.
Non quedou outra alternativa.
Como consecuéncia daqueles
sucesos o povo chegou a comprender mellor a importáncia da
estabilidade política para o país.
Porque só coa estabilidade social
podese desenvolver a economía
e mellorar a vida do povo. +

A VIXENCIA DO M;,\RXISMO
EN LATINOAMERICA

A que causas ere debida a crise
dos países do modelo soviético?

1

As zonas especiais
non se poden
calificar de oasis

capitalistas'.

ere que iso foi o que lle pasou á
perestroika?
Non estudei moito a perestroika
nen gasto de pronunciarme sobre
os problemas doutros. Desde o
meu ponto de vista, moi persoal ,
de acordo co marxismo-leninismo
o exame da prática é o mecanismo que nos permite coñecer a
verdade. As propostas son correctas non só en función das palabras senón do seu contraste coa
prática, coa realidade . A min paréceme que os sucesos dos últimos
anos neses países teñen a ver
coa perestroika e os cámbios verficados neses países evidéncian o
que é a perestroika.

Cre que o socialismo ten porvir
tanto na China como no mundo?
Estamos plenamente convencidos. A progresiva substitución do
capitalismo polo socialismo correspóndese coas leis obxectivas
do desenvolvimento. Apesar de
que o socialismo da U RSS e dos
países do Leste da Europa sofreron reveses, na sua dimensión
histórica isto apenas representa
un lixeiro tropezo. Non hai un camiño recto para o desenvolvimento de calquer cousa. Sempre
é através dun camiño en zig-zag.
A consolidación será o resultado
dos éxitos e dos fracasos. Nós
ternos plena fé no comunismo.
Ten moito futuro no mundo. Coa
experiéncia acumulada nos últimos dez anos configuramos un
camiño para a construción do socialismo de acordo coa nasa própria realidade. Conquerimos importantes éxitos e conqueriremos
máis perseverando nesta orientación. Demostraremos que o socialismo é superior e que ten
moito porvir. +
Xúlio Rios é director do INSTITUTO
GALEGO DE ANAL!SE E ÜOCUMENTACION
INTERNACIONAL (IGADI)
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A perestroika
e o socialsmo

Xeralmente non comento asuntos
doutros países e polo tanto só lle
podo talar do meu ponto de vista
persoal. Entrada a década dos noventa tanto nos países da Europa
oriental como na U RSS sucedéronse importantes acontecimentos. O socialismo sofreu reveses.
As causas que provocaron esas
contrariedades son inumerábeis.
Creo que unha delas ten a ver
cunha realización deficiente da
economía. As masas populares
non lograron un melloramento
substancial das suas condicións
de vida. Como consecuéncia alguns sectores da povoación perderon a fé no socialismo. A tarefa
socialista fundamental consiste en
promover e desenvolver as forzas
produtivas e sociais. E para iso é
necesário facer a reforma. Pero
sempre sen perder de vista a
orientación socialista.

........................
AG*STO

XosÉ LUIS NIETO PEREmA

L embro un dia, hai 17 anos, camiñaba eu na fria
noite de Vigo cara Lavadores. Estaba con desexo de
chegar a casa dos meus país e deixar o rigor do tempo cando vin unha señora cun neno no colo e dous
máis pegados a ela. Estaban pedindo e eu non tiña
que darlles. Esas mesmas imaxes e ainda moito piores tocoume vivilas anos despois nas Honduras, Nicarágua e Guatemala. Así iniciaban eses cativos o
seu andar no infame mundo de desigualdade no que
vivimos.
Esa noite e outras noites na América latina vin e
. sentin causas que denantes non pasaran. Quizá os
homes e as mulleres miramos non somente cos olios
senón tamén co corazón. Desde aquela non puden
ceibarme do caudal de nenas pedindo que abondan
no mundo, de prostitutas deambulando nas ruas , de
persoas famélicas, de xente explotada. Todos eles
forman unha pesada carga que nutre a miña indignación cotiá.
Vivimos hoxe tempos conservadores. O que durante
anos anunciouse como encarnación do ideal socialista, a Unión Soviética, morre vítima das suas próprias
contradicións e incongruéncias. A debacle do modelo
estalinista abre as portas á propaganda reaccionária
contra o marxismo, a desmoralización daqueles que
creron dogmaticamente nas idealizacións a respeito
do socialismo existente, ao cinismo daqueles outros
que buscan no traspés do gran experimento social do
século XX a xustificación para a prostitución das suas
conciéncias.
Moitos anos despois de ver aquela mullere os seus
nenos pedindo no Calvário atopábame eu nunha zona rural de Guatemala que sofría pro mor do sarampelo. Palas noites escoitaba ás veces os foguetes estoupar nas escuras alturas. Con eles os labregos
anunciaban que outro nena morrera. Foi nesas noites, no médio dos foguetes e os charos, cando cheguei á conclusión de que as ideas que marcaron a
miña vida desde a xuventude deica hoxe tiñan un forte sustento.
Asi desde aquela vexo claramente como a rebeldía
ante a inxustiza ten que asentarse nunha expl icación
da realidade. A loita pola transformación social é débil
cando só ten apoios sentimentais. A razón é a irmá
inseparábel da paixón.

Ü

sustrato racional aos meus sentimentos atopeino
no marxismo. A explicación máis coerente e máis léxica do por que unha maioria vive pobre mentres unha minoría vive na opuléncia deuna Karl Marx. Os
seus descobrimentos científicos mudaron a sua existéncia,.porque pudendo ser rico avogado ou un prestixioso profesor universitário, Marx tivo que viver no
exílio e na miséria. Desde o princípio o marxismo foi
unha opción de vida e non unha frívola moda para
deslumbrar nas cafetarias. Marx descobriu que a riqueza era producida polo traballo humano e particularmente polos traballadores (teoría do valor). Este
descobrimento levouno a outro: que os patróns pagábanlle aos traballadores semente unha parte da riqueza que eles producían (salario) e quedábase con
outra á cal chamou plusvalía (teoría da plusvalía). Tamén chegou á conclusión de que sendo asi as causas, era inevitábel que a parte da humanidade constituída polos donas das grandes fábricas, fincas, bancos e comércios fosen máis ricos ao acumularen a riqueza que os traballadores producían pero non disfrutaban (leí xeral da acumulación capitalista). Todo
iso aparece no Capital, obra dividida en tres tomos.
No tomo 111 da sua obra, Marx empezou a vislumbrar que a leí xeral de acumulación capitalista (a
criación dun pólo de miséria e outro de riqueza) non
só se daba na relación entre as persoas divididas por
iso en clases senón tamén entre as nacións. Así o
mundo dividíase e divídese en países pobres e ricos,
os cales para selo teñen
que empobrecer aos países pobres.
Ante a debacle do socialismo real, debemos
tacemos a pergunta seguinte: significa a devand ita debacle que todo o
que descobriu Marx e os
seus seguidores verbo
das inxustizas provocadas polo capitalismo é hox e mentira? Ternos que
dicer desgraciadamente
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que non. Ante o derrumbe do socialismo real non vivimos hoxe un capitalismo máis humano, senón, pola
contra, vemos o reforzamento do capitalismo selvaxe.
E mentres isto aconteza asi, un fantasma seguirá rondando no mundo, é o fantasma de Marx e as suas
ideas.
Asi vivindo en Centro-América e vendo as causas
que ocorrian ao meu arredor (fame, guerras, falta de
traba11o, asasinatos, débeda externa, marxinación indíxena, etc.) e no mundo faise evidente qbe hoxe necesítase máis do marxismo que nunca. A realidade é
desgarrante. Mentres en 1970 a débeda externa latinoamericana chegaba a $ 12 mil millóns, vinte anos
despois chega a $ 453 mil millóns. Despois de pagar
entre 1982 e 1990 pouco mais de $ 221 mil millóns
polo servizo de débeda, esta non só non baixou senón que medrou nun 3% no devandito período. Desde 1980 os produtos que vende a América Latina (no
fundamental matérias primas e produtos alimentícios)
non deixaron de baixar mentres que os que venden
os países desenvolvidO$ (tecnoloxia e produtos manufacturados) non deixan de subir.
Latinoamérica chega ao século XXI cunha débeda
colosal e con menos recursos . Os efeitos sociais deste feíto son desastrosos: na América Latina existen
hoxe 270 millóns de pobres e miserábeis (máis da
metade da povoación), o 70% dos casos de cólera rexistados no mundo danse nesa rexión, mentres que
entre o 65 e o 75% dos infectados co vírus da SIDA
danse en África e Latinoamérica. As cidades da América Latina están cheas de vendedores de toda clase
de cousas (a economía informal), delincuentes e
mendigos. Centos de miles de labregos indíxenas dedícanse ao cultivo de coca e mapoula como primeiro
grilón da cadea infernal do narcotráfico na que sempre son os menos beneficiados economicamente.
Millóns de nenas andan palas ruas (no Peru chámanlle pirañas, gamines en Colombia e nenas da rua en
Guatemala)dedicados á droga, delincuéncia e prostitución.
No Brasil, 25 millóns de menores (nunha povoación
de 155 millóns) atópanse en situacón de risco e 15
millóns padecen desnutrición crónica. Asi explícase
que as bandas infantis nas distintas cidades brasileñas se convertesen nunha plaga para o turismo e o
comércio. A solución a isto foi o capitalismo selvaxe:
nos últimos catre anos os escadróns da marte asasinaron a 7.000 nenos por prezos entre 29 e 260 dólares cada un, en Guatemala nos dous últimos anos foron asasinados 200 nenas, é allea esta infáncia ao
noso mundo?
No Brasil, o país máis rico dos subdesenvolvidos
latinoamericanos, (nos útimos catro anos a economía brasileña medrou a un ritmo anual do 7%) existen 100 millóns de miserábeis, 40% dos cales son
desnutridos. Mentres iso acontece, reducidas minorías viven nunha opuléncia difícil de crer. A burguesía brasileña (o 1 % da povoación) concentra o
14,6% da renda n~cional, case $ 44 mil millóns.
E asi como hai países pobres e ricos , ainda nos ricos vese a gran contradición entre a xente pobre e rica provocada pola leí xeral da acumulación capitalista.
Nos Estados Unidos, país imperialista que se nutre
nunha gran medida coa riqueza dos países do Terceiro mundo existen 33.000.000 de miserábeis. New
York, Chicago ou Washington teñen bairros que se parecen aos das cidades do mundo subdesenvolvido.
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fracaso do socialismo real obríganos aos marxistas de fin de século a repensar, rompendo esquemas anteriores , sobre o camiño do poder e de
lograr a xustiza social. O socialismo xerou ideas
que poden converterse en prisión para os socialis- ·
tas. Pero é causa distinta pensar que ante o fracaso
do socialismo real o capitalismo selvaxe é a nosa
única saída.

Vivindo en Centro-América
faise evidente que hoxe necesítase
máis do marxismo que nunca'.

M

o itas ideas e actuacións que sostiven con
paixón hai 15 anos, hoxe
non as apoiaria. O mundo
mudou e eu fíxeno con el
pero isto non foi de tal xeito que non poda repetir ao
igual que millóns de ho-.
mes e mulleres no mundo
que pésie a todo e ante
todo non me queda máis
que declararme marxista
convicto e confeso.•

................................
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A CONSELHARIA DE EDUCACAO
ORTOGRAFICA ORTODOXA
,
XAVIER VIIHAR Trumo

D

enúncio e acuso, como cidadáo e vice-presidente da
Associac;áo de Amizade Galiza-Portugal a direcc;áo da Escala Oficial de Idiomas de A
Corunha e a Delegac;áo Provincial de A Corunha da Conse l ha ria de Educagáoa da
Junta de Galiza de perpetrar
urna perseguigáo por motivos
estrictametne político-ideológicos (caga aos cidadáos e grupos divergentes do Projecto
Nacional Espanhol, visando,
como objectivo estratégico,
esmagar a Comunidade Linguística Galega), disfarzados
de pedagógicos -dissimulac;áo das verdadeiras razóes
da perseguic;áo, téctica usual
dos poderes autonómicos
contra os lusistas, porque sabem que toda publicidade do
conflicto normativo favorece
as teses do lusismo-, contra
o professor de dito centro, Jesu s Sánchez Sobrado. Este
náo é o primeiro nem será, infelizmente, o último caso de
perseguigáo de lusistas (Alonso Noceda, Joáo Guisam , António Gil, Isaac Estravís, etc.),
mas advirto que os lusistas
náo desistiremos de denunciar
a opiniáo pública galega a com is sáo de tais tropelias e
anunciamos que as daremos a conhecer aos organismos
competentes da Comunidade Europeia e as autoridades
académicas e governativas de Portugal. a opiniáo pública
internacional deve sabe que na Galiza se discrimina e
persegue a quem ensina e pratica o galega ·como urna
variante do diasistema linguístico galego-portugues e
que, portante, o escreve com ortografia portuguesa.

criminac;áo por razáo de língua. Se náo se pode discriminar por razáo de língua menos
se poderá discriminar por
razáo de ortografia, náo sim?

N

um Estado de Direito se
pode notificar aos interpelados
os trámites de audiencia sem
observar as regras da seguranc;a jurídica, que obrigam a
que a notificac;áo se fac;a a
morada do interpelado e indicando nela o motivo da interpelagáo? Que preceito legal tipifica como delituoso explicar
galega como urna variante do
portugués? O Decreto de normativizac;áo da língua galega,
de 17 de Novembro de 1982,
só abriga aos professores a
que ensinem em todos os centros escolares (art. 4) as normas ortográficas anexas ao
mesmo. O qual incluso se pode fazer desde a utilizagáo de
outra ortografia e sempre sem
que se possa impedir que os
professores critiquem as normas oficiais e defendam científica e pedagogicamente outras normas.
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A
acima mencionada Delegagáo da Conselharia de
Educac;áo efectuou urna serie de notificagóes de trámite
de audiencia -que náo se atem aos requisitos fixados
pela Lei de Procedimento Administrativo- dirigidas ao
professor Sánchez Sobrado, para informe sobre urna denúncia de uns alunas contra a actividade docente de dita
professor. O professor presume -presume , porque em
ditas notificagóes, náo feitas a morada do notificado (como preceitua o art. 80 da LPA), náo se explica o motivo
da denúncia, algo também preceptivo legalmente- que a
acusac;áo se baseia em discrepancias de urna minoria de
alunas, pertencentes a um dos grupos (dos vários que
estáo a cargo do professor), contra a linha docente dele.
Linha, na que regendo como princípio fundamental um
critério de máxima liberdade , tanto na aprendizagem
quanto no uso do padráo linguístico, o ensino da língua é
focalizado na sua dimensáo histórica, nacional e internacional , quer dizer, numa perspectiva galega-portuguesa
que inclui, evidentemente, o trabalho com textos escritos
en galega conhecido internacionalmente como portugués. Essa minoria de alunas, beligerante a favor do "galego-espanhol", exigia-lhe ao professor que impartira exclusivamente o programa na normativa (que eles chaman
oficial) do Instituto da Língua Galega e que "deixara a
ideologia pessoal em casa a hora de realizar a sua tarefa
docente", ameanc;ando-o com boicotar as aulas no caso
de introduzir qualquer texto em portugues.C omo é possível que a Conselharia de Educac;áo de
pábulo a tal denúncia, contrária a toda lógica pedagógica
livre e crítica, de um grupúsculo de alunas, guardiáo da
ortodoxia ortográfica? Como a Delegac;áo da Conselharia
de Educac;áo náo lhe presta igual atenc;áo e suspende os
trámites de audiencia contra o professor Sánchez Sobrado, em base ao informe da aluna, democraticamente elegida delegada da classe de 4º ano (de onde supostamente partiram as denúncias), no que se lhe faz saber ao Sr.
Delegado Provincial de Educac;áo que: "1/ A estratégia
didáctica seguida pelo professor D. Jesus Sánchez So. brado, enquadra-se no programa oficial da disciplina,
cumprindo-se estritamente dita programa. Esta estratégia
didáctica, para além de atingir os objectivos formulados,
caracteriza-se pela sua grande flexibilidade, atendendo
as necessidades pedagógicas do conjunto, e as particulares de cada um dos alunas, participando estes no aperfeic;oamento do modelo didáctico. 2/ A actitude deste professor nas aulas é de máximo respeito da legalidade vigente, e, particularmente dos direitos dos alunos, oferecendo sobre o programa informac;áo ampla, objectiva e
integradora e permitindo, ao mesmo tempo, contrastar diferentes pontos de vista com total liberdade". A pertinácia
da Conselharia de Educac;áo de levar adiante as ac-

Nao é comicamente paradoxal
observar como a Junta de Gal iza
cria cátedras de "galego-espanhol "
em Oxford ou em Buenos Aires,
quando nas Universidades de
Barcelona, Madrid e Salamanca , as
cátedras de galega sao integradas
nos departamentos de portugues? '

tuac;óes contra o professor náo será devida a que ela actua como urna Conselharia de Educac;áo Ortográfica Ortodoxa em lugar de actuar como urna simples Conselharia de Educagáo? Talvez também a Escala Oficial de Idiomas de A Corunha -cujas Direcc;áo e Jefatura do Departamento de Galego se prestarom a colaborar na cirimonia
da coacc;áo psicológica contra o professor, ao se fazer
eco, em reunióes com este, da postura contra-insurgente
espanhola dos alunas denunciantes- seja urna Escala
de Ortografia Oficial de Idiomas para crianc;as , em lugar
de ser um centro de ensino superior, especializado, de
idiomas, para adultos.
Como se coarta a liberdade de cátedra e de expressáo
desde os poderes públicos, dando trámite a esse tipo de
denúncias? Nun sistema político de liberdades públicas
náo se pode ensinar que o galega e o portugués sáo variantes do mesmo diasistema linguístico? Que saibamos
as Escalas Oficias de Idiomas náo tenhem um idearium
escolar, como alguns colegios privados, que tenha que
ser respeitado pelos professores no exercício da sua actividade docente. Em tuda caso, tal idearium táo pouco poderia atentar contra os princípios e valores que inspiram
a Constituic;áo. A vigorante Constituigáo espanhola (art.
14), o Estatuto de Autonomia de Galiza (art. 5.4) e a Lei
de Normalizac;áo Linguística galega (art. 3) proibem a dis-
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Poderemos os desídentes lusistas ser
cidadaos com plenos direitos numo
Comunidade Autónoma
"Constantiniana"

Oue classe de fariseismo é
este de que a Conselharia da
XAN CARBALLA
Presidencia da Junta edite, sufragado com os dinheiros dos que somos contribuintes
galegas, um livro, do Chefs da Junta de Galiza, em portugués, Ga/icia e Portugal no marco peninsular (sic), e que,
por outra parte, a Junta náo subsidie -comprando trescentos exemplares da edic;áo, como faz com os editados
na normativa oficial- os que escrevemos os cidadáos
galegas de a pé (náo do PP) em galego reintegrado moderado ou em galega reintegrado total (portugués)? Náo
é sarc'sticametne contraditório contemplar como o Ministério de Educagáo de Madrid concede um subsidio de
500.000 pts. as lrmandades da Fa/a, para a celebragáo
de um Congresso Internacional da Lingua Portuguesa no
mundo (Homenagem ao professor Lindley Cintra) , quando os poderes "junteiros" náo tenhem dado nem um cén timo para subsidiar actividades dos lusistas galegas? Náo
é comicamente paradoxal observar como a Junta de Galiza cria cátedras de "galego-espanhol" em Oxford ou em
Buenos Aires, quando nas Universidades de Barcelona,
Madrid e Salamanca, as cátedras de galego sáo integradas nos departamentos de portugués?
Oual é o liberalismo destes "persoeiros da Junta", partidários do mercado livre, contrários a todo tipo de intervencionismo estatal, mas inquisitoriais defensores da ortografia chamada oficial? Porque os intransigentes paladins da livre competencia em matéria económica sáo inimigos da livre competencia em matéria de normas ortográficas? Será porque temem que os partidários da ortografía chamada oficial desaparegam do mapa, caso de
náo contar com as ajudas, bolsas , subsídios, prémios ,
cargos, que táo generosamente lhes repartem os poderes públicos autonómicos? Que pretendem? Pretendem
domesticar aqueles que náo vivem do "galego de nómina", eliminando a sua desidencia linguística por condena
ao paro, caso de que náo se "vendam" ao oficialismo" Eli minar deste jeito aos lusistas seria urna prática de competencia desleal. Quando, em contrapartida, assistiremos
a um espectacular golpe dos democratas progressistas
contra o cártel do Instituto da Língua Galega/Real Academia Galega/editoriais oficialistas, que desmantele o existente marcotráfico ortográfico oficial?
Para salvar a nossa alma, os membros da seita herética
dos lusistas teremosque nos converter a lgreja Ortográfica
Oficial? Poderemos os desidentes lusistas ser cidadáos
com plenos direitos numa Comunidade Autónoma "Constantiniana" (chamamo-la assim pela uniáo matrimonial indisolúvel, que se dá entre a Junta de Galiza e a lgreja Ortográfica Oficial do Instituto da Língua Galega)?
Ünde a liberdade de expressáo? Esmagada. Onde o Estado de Direito? Desaparecido. Onde a tolerancia e o liberalismo? Só na folha de papel da Constituic;ao. Onde o
respeito a crítica científica? Só na pedra das inscripgóes
dos frontispícios dos edifícios universitários. lsto é o fim da
liberdade e o princípio da Ditadura Ortográfica!•
Xavier Vilhar Trilho é professor
de Teoria do Estado e Vice-presidente
da Associa(:ao de Amizade Caliza-Portugal
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Eduardo Haro Tecg en
'Os culebróns de Buckingham provocan risa pero a guerra de Saraxevo
reclama unha atitude'
.
ración. Se cunha democrácia xa se fai unha lei
nun país que di que se
pode capturar a quen se
queira no país do lado,
para que teria que haber
un fascismo, se coa dem ocrácia pódese facer
todo?

• MIQUEL ALBEROLA

Eduardo Haro Tecglen,
periodista de tempo
completo, segue na
brecha aos seus 68
anos, pondo os pontos
sobre os is desde unha
coluna de comentário
televisivo que é un
auténtico editorial sobre
a actualidade. Esta
entrevista coincide co
trinta aniversário do
nacimento e décimo da
marte de Triunfo, a
revista da que foi motor.

Aqui, que importa se tan
decretos para despedir
aes traballadores facilmente? Se existise un
perigo vermello, unha
ameaza, daquela si haberia aqui un fascismo, pero
tal como están as causas
é inecesário. O pobre Redondo, o pobre Gutiérrez,
son de verdade un risco
para este país?

Exacto. O meu pai foi correspondente en Londres moito tempo e
o seu final profisional foi como
subdirector dun xornal que se
chamaba La Libertad, o que, como o seu nome indica, ocasionoulle unha pena de morte ao
rematar a guerra.

Cumpriuse?
lndultárono moitos anos despois
de estar no cárcere . E, claro ,
desde cativo sentin conversas
de xornais e xornalistas, de xente do teatro. Todo ese mundo.

Non , como consecuéncia daquela catástrofe paterna. Como
meu pai estaba preso tiven que
deixar os estudos e porme a trabal lar nun xornal onde habia
amigos de papá.

1para que un
fascismo se todo se
pode facer coa
democrácia?'

Escrebia moito.

E como facia para ser Haro
Tecglen, Juan de Aldebarán,
Pozuelo, Pabo Berben e outros pseudónimos?
Hai tempo para todo, nonsi?

O xornal era Informaciones?

Se se escrebe a cachón, si.

Era. E despoís xa fun a París de
correspondente, volvin a Madrid,
outravolta Paris e de ali a Tánger,
onde dirixin o xornal España.

Profisión xeneralista

Isa pásame. Teño o problema
despois cando vou correxir. Non
podo voltar a lelo porque me semel la que o escrebin tan mal
que quereria tiralo.

A sua especialización en política internacional, era porque lle
petaba ou porque tiña vetados
os temas nacionais?

Téñolle lido cousas de política, ciéncia, literatura, economía .... Hai algunha temática
coa que non se atreva?
Isa é a profisión. Esta é unha
profesión de xeneralistas.

Surpréndelle que o delito de
difamación estexa a pique de
se instaurar?

Non, o feíto de ir a París determinouno. Tiven que ir a París praticamente por razóns políticas, porque os carlistas ultracatólicos
compraron Informaciones. A primeira causa que fixeron foi criar
unha irmandade relixiosa e non
me inscrebin; despois pediron o
certificado de comuñón para poder cobrar, e por isa xa non pasei.
Apesar desas causas, era moi
boa xente. Querían salvarme e a
miúdo dicíanmo: Eduardo, queremos salva/o. E como lles dixen
que non tiña necesidade, que estaba moí ben perdido, eraron que
o mellar era afastarme da redacción e que non dese maos exemplos. Xa en Paris tiven que me dedicará política internacional, mais
a min, o que me interesaba era a
crítica literária e teatral. Todo o
que non era estrictamente política.

Non moito. Ne~te sanso surprén-

Triunfo éralle sincera?

Como explicaría a quen non o
coñeceron que é o que era
Triunfo?
Era un sinal que indicaba que
había outras causas no mundo
distintas ás que se vian todos os
días. Ali reunímonos un grupo de
persoas, cadaquén coa sua visa,
comenzando a dicer causas que
aqui non se sospeitaban. Foi unha innovación dentro de todo o
pensamento español.

Cantas veces o incomodou a
censura?
Pouquiñas. Sempre tiven a miña
maneira de expresarme, de xeito
que non pudesen pillarme. Maís
sempre habia causas inesperadas, que un non podia pensar
que fosen censurábeis. A miña
cobiza era dicer as cousas sen
rozar a censura.

O feito de que o poder armamentístico o teñan os EUA e o
económico Xapón e Alemañia,
que Ue suxire?

É unha contradición que nunca
A corrupción é patri món i o de certas ideoloxias?

A vostede o xornalismo veulle
por via paterna?

Traballou nalgunha outra
cousa?

mezou a desconfiarse na democrácia onde todo quedaba nos
parlamentos. Daquela van comezar a aparecer candidatos dese
tipo por todas partes. E despois
deste período, co que van gañar
a sua guerra, as democrácias
volven afortalarse e van criar a
doutrina das Nacións Unidas, a
carta de San Francisco, as senténcias de Nuremberg; vaise falar
de igualdade entre sexos, entre
razas, as relixións .. . co cal a democrácia volvía ter un carpo de
doutrina e a xente volverá picar
no mesmo anzó. Volvimos crelo.

denme poucas causas.

Non, do poder en xeral.
Cando eu era cativo foi
cando naceu a palabra
estraperlo, porque o governo de Lerroux concedera o xogo a un señor
austríaco que se chamaba Strauss, como o dos
valses, en troques dunhas subvencións e dos
cartas que lle daba a Lerroux e o seu sobriño. A
marca da ruleta era Straperlo. Quera dicer que eu
crieime vendo aqueles
escándalos e non me
surprenden tanto. Na
RAFAGIL
Franza son diários, na
ltália, na Inglaterra,. ..

O home é corrupto en si mesmo?
Cando menos o rico. Porque o
pobre non ten ocasión nen posibilidade de demostralo.

Que determina a aparición de
personaxes como Ruiz Mateos, Gil y Gil e Ross Perot?
Sempre houbo candidatos fantásticos. Sobretodo en período
de crises democráticas. Houbo
un período na história contemporánea, que se denomina de crise
das democrácias, que é a época
Hitler-Stalin-Mussolini, no que a
xente de Europa veu que neses
países construian, criaban,
abrían estradas e fábricas, e co-

~e

dera e non sei que sucederá.
E a serte de ter perdido a guerra:
non van ter que facer un império
nen un exército.
É normal que Europa se conmova máis polo culebrón de Buc-

kingham que por Saraxevo?
E se non é normal, como mínino
é o que estamos ollando. Se un
se deixa atrapar por Saraxevo,
cu por Xeórxia, ou Ucránia, cu
polos miniños que marren na
Etiopia, hai que facer algo . Un
non pode ficar atrapado por esa
sensación. En troques, o outro é
un problema de risa. Aqui non se
dixo, pero o problema de todo
iso era o naso rei, que tivo o seu
flirt en Grécia e Maiorca. Pero
iso é unha causa chocalleira e os
feitos de Saraxevo reclámanche
unha atitude.

Por que é tan tabu a monarquia aqui?
Porque chegamos á idea absurda de que é o ponto de equilíbrio
de todos, e que sen esta monarquía todo seria unha catástrofe
entre militares e non sei que,,
porque non hai outra causa. E
unha idea adquirida ao morrer
Franco, que isa era a salvación.
E como, ademais, é igual, que
importa un reí en lugar dun presidente da República? Quen poderia selo agora? .... Felipe González? Non, que horror!

Vostede, que é un gran especialista en política internacional, poderíame aclarar quen
son os bons e maos na guerra
da lugoslávia?

Pero cada volta menos xerais.
Coido que podemos citar moitos
asi: Vázquez Montalbán, Umbral,
Manuel Vicent, Cándido ... moitos.

Democrácia definitiva
Cre que a democrácia ainda é
fráxil ou ten a pel tan dura como preconizan alguns?
Segundo o que se entanda por
democrácia.

O sistema que aqui ·funciona.
Este sistema paréceme definitivo. Entando por definitivo o que
dura toda a vida dos que estamos aqui. E digo definitivo no
senso que non precisa máis du-

1

Chegouse
á absurda idea de
que a monarquía é
ponto de equilíbrio
entre todos. Oue
sen ela haberío
un ha ·catástrofe
entre
os militares e
non se sabe que'.

Os bons son a xente, os desgraciados que marren na cola do
pan. Do ponto de vista ocidental, son os musulmáns porque
se inclinan cara Turquía, que é
ocidental. Pala parte de arriba,
os bons son os católicos da
Croácia e Eslovénia. lso se é
que os bons son os ocidentais,
como o presidente Bush, que é
unha imaxe de bondade considerábel. E os outros son os resíduos comunistas, que durarán
moi pouco tempo. Non é fermoso que leltsin fose ver a Roosevelt despois de repeber a benzón do patriarca? E maravilloso.
Isa é o único que a un pode distraelo un pouco. •
EL TEMPS
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Adiante cara ao Mercado!
Izvestia (Moscova)

Cumio do Mundo
-Os que estean dacordo con reparalo que digan o seu nome.
-Se non afunde mellar agardar.
The Guardian

Nacionalizacións
-E por que
viñeron os seus
antergos á
Franza?
Le Monde

International Herald Tribune
-Unha esmola por favor!
-Quen lle dixo que os cartas daban a felicidade? [Necesito un inimigo!]
Newsweek

You.i.hink?ílblley b.Iys

happ1ílESs .....

Europa: A forza tranquila
«Si a Maastricht»
- lsto xa me parece un abuso.
Le Monde
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Obra en dous volumes que constitúe un gran esforzo na recuperación da memoria gráfica e

documental da emigración galega na América.
No primeiro tomo, ofrécese unha estensa
documentación base a da en arquivos, protocolos
notaríais, prensa do século XIX, diarios e
testemuñas persoais ... , que falan das condicións
da vida galega nese século, tan precarias que
fixeron inevitable aquel éxodo. A usura, os
foro , hipotecas e embargos, fames e
nfermidade case endémicas, recollidas nunha
colma excepcional ata agora nunca xuntada.
segundo ~orno consta de máis de duascentas
foto grafías que documentan os traballos,
oficios, a vida cotiá dos galegas de Alén Mar. Coñeza a vida abordo dos viaxeiros, o
formigueo humano dos Hoteis de Inmigrantes, como vivían os carboeiros galegas da ciénaga
de Zapata o almaceneiros, mozos de "bodeguita" e café, os galegas "garimpeiros" buscadores de rniro e diamantes,
os siringueiros do !quitos amazónico ... A vida humilde de
tranviarios, chóferes, floristas, augadores e mariñeiros, de
como se fixeron ricos ou voltaron a Galicia pobres e
miserentos.

O

¡Exc pcional de file e crónica exacta de case cento
cincuenta anos da vida cotiá en Bós Aires, Río,
Montevideo e A Habana!

¡Unha obra de grande calidade humana que por primeira vez ordea e sistematiza, dun modo fácil ·e directo, a gran
aventura emigrante galega!
¡Un libro que todo galego debe coñecer!
PVP: 12.000 pta.
O 15% de desconto en pre-edición, a pagar contra a entrega do libro.
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

25 DEJULHO

GONZALO

CúUDIO LóPEZ GARRIDO

Hai duas formas
de bañarse. A do
alcalde de Rábade,
Alfonso González
Barrera, que ante as
críticas sobre os
vertidos industriais no
Miño, decideu imitar
ao seu patrón en
Palomares,
bañándose el mesmo
no ria. E, doutra
banda, a de dous
concelleiros
independentes de
dereita de Sárria que,
eufóricos á saida
dunha voda,
pedíronlle ao
encarregado da
piscina municipal que
desaloxara para
bañárense eles,
vestidos unicamente
coa garavata.

Paz Zamora,
presidente de Bolívia
é coñecido polos seus
pactos e amores con
Hugo Banzer, dictador
de apelido e ideoloxia
nazi. A Republica
Dominicana está
representada por
Balaguer que, mália
ás distincións que
hoxe recebe do rei de
España, non pode
ocultar o número de
veces que frustrou a
democrácia no seu
país ou a
responsabilidade no
encarceramento de
Bosch, lider
demócrata e liberal.
Andrés Rodríguez do
Uruguai é golpista e
torturador. Carlos
Andrés Pérez de
Venezuela preside un
país outrora rico, hoxe
tinguido de roubos,
asesinatos, miséria,
asaltos a
supermercados na
procura de alimentos
e militares golpistas.
O arxentino Menem é
demócrata pero todos
saben que de
esguello chisca o olla
aos carapintadas.

Nunca esquecerei este 25 de Julho. Foi um verdadeiro Dia da
Pátria. Que importa que os nacionalistas se manifestassem por
separado se, ao cabo, estám unidos polo comum anceio de criar
umha alternativa política tam ampla que inclua desde Bóveda a
Filgueira Valverde! Que importa que neste V Centenário se rememore na catedral o encontro de Culturas da batalha de Clavija, se D. Pilar de Barbón se expressa no galego de Lisboa! (ILG,
Alfredo Conde e Ferrín acabarám por ser os abandeirados do
reintegracionismo). Que importa que Falange Española volva
por cunetas imperiais a Compostela, para solaz de Carlos Luis,
se Esquerda Unida, por fim, se incorpora a celebrac;;:om da festa
nacional! Só os cleptócratas do PSOE estiverom ausentes. Depois de vaziarem as arcas do Estado, estám demasiado ocupados em estudar a forma de seguir desplumando-nos. Tampouco
importa. Se os arrasadores vaticínios eleitorais de Beiras som
mais acertados que os relativos a icinerac;;:om de Fraga, terám
que formar Governo como os nacionalistas. Daquela, tal como
pretenden estes, segundo informava o número anterior de ANT,
institucionalizará-se a data e, em boa lógica, p assará a denominar-se Diada Reivindica~om Institucionalizada.

Í ~t-.ÑA,
o jRPF
ou AViDA!

~-~

Nunca esquecerei este 25 de Julho. Foi extraordinário ver como
o franquista olímpico, um alcalde do PSOE e um Borbón empregavam a língua vernácula e reconheciam a identidade dumha
nac;;:om <liante de 3.500 milhons de telespectadores. Foi um gram
Dia da Pátria Catalana. Chorei como umha infanta!•

Que Cuba?
Como non podia ser doutro xeito,
o Sr. Fraga, nun alarde de fervor
democrático ao que ultimamente
nos ten moi acostumados e dando mostras do seu pluripartidismo de primeira instáncia, convidou, poucos días antes da vinda
de Fidel, a un grupo de contras.
Paseados polos corredores da
oficialidade, oficiaron en actos
degustando biandas e parabens.
Na conferéncia
de 21 de Xullo
que tivo lugar
no compostelá Nas
Hotel Araguanei
participaron: antípodas,
Carlos Alberto na mesma
Montaner, da
Compostela,
Unión Liberal
Cubana; José apresentou-se
lgnácio Rasco, aedizón
do Partido Demócrata Cristia- especial do
no e Mário Fer- último número
nández, partíci- de Cuba
pes todos dun
suposto Comité Internacional.
por la Libertad
de Cuba e tambén da Plataforma Democrática
Cubana, verdadeir aestrela da
funzón, moderados -e nunca
mellor dito- polo Conde Roa.

chegando mesmo a negar a sua
existéncia. Fixeron un canto descarado ao Vº Centenário como
non podía ser menos tratando-se
da Madre Pátria. Afirmaron a inviabilidade do socialismo cubano
amparados no descalabro dos
paises do leste -neste ponto foi
verdadeiramente significativo o
léxico utilisado. Como nos mellores momentos del oro de Moscu !-. Como é de rigor botaron
man da Carta dos Direitos do
Home, obviando que ese papel
mallado non se cumpre en ningun país do mundo.

sobre a situazón actual da lila,
tanto nos retos a superar como
nas conquistas: Gobernar desde
el barrio, Cuando llama un intruso ou Razón de ser cubano; ten
un papel fundamental o estado
de solidariedade internacional:
El mundo esta con nosotros ou
Es inapreciable la solidaridad del
pueblo español e mais de sesenta artigas perfeitamente deseñados entre fotografías a todo co1or, nunha edizón coidada que
non nos deveriamos perder. E,
como non, para rematar o acto
unronsito en agardável tertúlia.

Mas, o seu talante democrático ficou ás claras cando, ao iniciar-se
as intervenzóns, o modelador advertia de que só haveria duas
perguntas por culpa de lbéria, circunstáncia que semella precon cevida para evitar o debate, como
de feíto ocorreu, cando no uso da
segunda palavra -a primeira fara
dada a un demócrat~ ao tildar
de sandeces ás disertazóns dos
ponentes, o modelador cortou o
debate por insultos, negando o
uso da palavr~ e dando por concluido o acto.

Non sei vós, mas, eu sei a Cuba
que quera.+

Solidariedade
coas
traballadoras
de Pressman

Nas antípodas, na mesma Compostela mas esta vez no Café
Rua Nova, apresentou-se a edizón especial do último número de
Cuba lntemacioal que contou coa
participazón de Maisu Quintillán,
da "Francisco Villamil" de Compostela, moderadora da mesa ;
Manolo Beceiro, xornalista e José
Luís Lobato, representante de
Prensa Latina e artífice da edizón.

Ana Gandón, Concelleira da Mu ller do Concello de Vigo e unha
delegación das Secretarias da
Muller das Centrais Sindicais
l.N.T.G .; c .X.T.G .; e .e.o.o . e
U.G.T., visitaron
ás traballadoras
de PRESSMAN
pechadas na fá- Aempresa fai
brica na defensa do seu posta un ha
de traballo.
demonstración

Segundo estes homes, e tentando ser o conciso e o claro que
eles -agás Carlos Alberto- non
foron, todo o problema de Cuba
radica no caudillismo a que Fidel
somete impunemente a llla. Desde tres supostas perspectivas, a
saber, política (Montaner), internacional (Rasco) e económica
(Fernández) pretenderon entrar
por asalto ao pasado, presente e
sobre todo ao futuro do caimán,
nun exercício que mais tiña que
ver co profético que co analista.
Nunca utilizaron argumentos de
peso, quedando-se no meramente anecdótico, mesmo aportando
dados descontextualizados dunha
ficzón macroeconómica ben
aprendida da escola europeia.

O número, impreso no estado
español, está especialmente
concevido para a vinda de Fidel
e pode-se ler como unha homenaxen á anfitriona da Conferéncia Iberoamericana. Tres epígrafes acollen as diferentes perspectivas, históricas (Raices), actuais (Esta Isla) e futuras (Rumbos) da singladura cubana e
sempre o contraste (Contrapunto) onde glosar aspectos culturais, científicos, artísticos .. .

Obviaron en todo momento a
presenza obxectiva do bloquieo
occidental como marco fundamental para entender as relazóns económico-sociais da llla,

Compéndia a revista artigas sobre as relazóns históricas iberocabanas: Catalanes en Cuba: La
aventura americana, Marti en
España ou Negritos y Gallegos;

FRANCISCO

Por parte da
Concellalia da
Muller, manifestó use! le o seu
apoio e axuda,
como o de prestarlles, se é preciso, un servizo
de canguros.

Souro

de
desfachatez,
pondo como
razón do
despedimento
afalta de
produtividade.

Esta delegación, ademais de facer pública a
sua solidariedade con estas traballado ras, denúncian a irresponsabilidade tanto dos responsábeis da empresa coma da própria Administración por permitir
non somente que as traballadoras queden sen emprego senón

sen cobrar o que lles corresponde: liquidación , indenización e
mesmo o paro, debido á forma
en como actuou a empresa á hora de pechar a fábrica.
Despois de vários paros técnicos
efectuados pola empresa, onde
as traballadoras esgotaron a
maioria do paro que lles correspondia, atópanse cun peche patroal sen prévio aviso. O colectivo de traballadoras/res non teñen cobrado os atrasos correspondentes ao convénio de 1992,
asi como as vacacións, paga de
Xullo, etc., pagamentos que a Dirección da Empresa xa lles notificou que non lles vai realizar ademais de non abonarlles a indemnización que por despedimento
lles corresponde , xa que argumenta ter insolvéncia.
A empresa fai unha demostración de desfachatez, pondo como razón do despedimento a fal ta de produtividade, cando a realidade era ben distinta , porque
ademais de facer horas extras, o
tope de produción esixido era
moi elevado.
A situación que están a viver estas traballadoras non é nova, xa
pasou noutras ocasións como en
CORTEMÁNS e outros moitos
casos e sábese que no sector
téxtil non será o último. Por iso
as Secretarias dos distintos sindicatos e a Concellaria da Muller
consideran que a responsabilidade destes feítos corresponden
ademais de á patronal, á Administración que permite que haxa
empresários que actuen impunemente contra os intereses dos
traballadores e traballadoras. +
ÜLAIA FERNANDEZ DAVIIA

A língua

dos futbolistas
brasileiros
na Galiza
Gostaríame que os galegoslusistas, en vez de escreberen en
A Nosa Terra de forma tan

A
agresiva contra os que non son
do seu parecer, fixesen por unha
vez unha cousa útil para o país.
Trátase do seguinte: que agora
que no Deportivo da Coruña vai
haber duas estrelas brasileiras
(Mário Silva e Bebeto) que as
convenzan de que talen no seu
idioma materno, con toda
liberdade, cando os entrevisten
pola TVG. A ver se os lusistas da
Coruña trunfan, habida conta do
notório fracaso dos de Vigo con
Baltasar, Amarildo e agora
Fabiano: todos eles fixeron mil e
un esforzos por talaren en
español,
desprezando
notoriamente o universal idioma
portugués. Ánimo, pois; cómpre
empezar
desde
xa
e
demostrarnos aos incrédulos que
se nos convertemos ao portugués
desaparecerá o noso complexo
de inferioridade ao termos unha
língua de 200 millóns.+

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

Coñece alguén
esta igrexa?
1

O proceso aberto logo das últimas eleicións municipais cara as
posíbeis alianzas políticas, foi
abondo trasparente como para
deitar luz nas escuras superfícies que, disque, o BNG rexista.
O vilipendiado Francisco Rodríguez , nunha comida privada ,
coincidía na non comenéncia de
compartirmos governo na correlación de forzas dada (3 concelleiros o BNG , 3 os lndependentes, 7 o PSOE, e 8 o PP). O número un da lista nacionalista Manuel Rendo , militante da UPG
como o Rodríguez, non rexeitaba a consecución de acordes coas outras candidaturas que políticamente rentabílizasen á organización patriótica. Desenvolveuse
e destacou a sua capacidade de
facer política e o seu pragmatismo moi por riba de ideoloxismos
e senténcias unísonas.
O optimismo prévio ás eleicións
predicia unha próxima corporación con presénza do BNG. Sen

Governar no Concello da Estrada foi fecundo e madurou á organización. E o que é máis importante: a implacábel honestidade, a honradez como reclamo
gañada ano tras ano, eleicións e
máis eleicións. Asumir maioritariamente, decididos a correr o
risco incómodo, tala por si mesmo. Os que votamos non erguíamos acta da nosa posición ideolóxica perante a realidade continxente. Debia o BNG ser reticente
e solidário a un tempo na construción dun proxecto político diferente que moitos estradenses
teimamos e teimaremos. A nosa
utilidade é galloupante. +

G.

s. MUIÑOS

A Estrada:
Governo e BNG

ALDEA

Desde hai cinco anos paso as
miñas vacacións de verán
percorrendo a terra galega fotog rafando e descubrindo toda a arquitectura románica,
tan rica e numerosa por outra
banda. Para facelo fun seguindo as rotas marcadas pola magnífica colección titulada
Galicia enteira de Xosé Luís
Laredo Verdejo.
No verán do 90 , buscando a
igrexia de Uriz, que sae no vol ume 1O desta colección, ao

negar o grande avance conquerid o, a realidade non daba para
máis. Que ben atinara o Carlos
Mella! Na Asemble a Local foi
praticametne
unánime a alter- Governar no
nativa da gover- concello da
nalidade, agás o Estrada .
101
meu voto e outro
máis. lsto non fecundo e
quer dicer que
d
,
as dúcias de mi- ma urou a
litantes e simpa- organización.
tizantes reunidos
ali dubidasen do
risco da decisión. Certamente, os
lndependentes era ideoloxicamente a antítese da oferta revolu-

chegar á aldea puiden comprobar que a igrexa que tiña diante dos meus ollas non era a
mesma que aparecía publicada
na páxina 53 do volume citado.
En todas as vilas e aldeas dos
arredores fun monstrando a foto da igrexa co pe de Uriz pero
naide me soubo dicer onde era
porque ninguén a coñecia.
Coñece alguén esta igrexa?
Se algunha persoa quer contestarme pode escreber a:
MIQUEL TOSTON DE IA CA.u.E
MUSEU D'ART
PUJADA DE IA CATEDRAL 12

17004 GIRONA

cionária que o talante nacionalista
queria levar ao Concello. Contado, a consistente representación
do PSOE, únicos interlocutores
válidos para nós, fortalecía a mensaxe progresista do novo hipotético poder tripartito. Sabíamos das
debilidades da lista socialista, verdadeira ameaza para a homoxeneidade governante pero causa
primeira do seu éxito nas urnas.
Para o BNG era máis doado ficar
á marxe, quer dicer, na tan frecuente oposición. Sabíamos todos que compartíamos o poder
cos lndependentes e co PSOE
era máis que posíbel, apesar de
que algun votamos non.

VIl.IAMAYOR

Greve de fame
Mulheres Nacionalistas Galegas
queremos amasar a nossa solidariedade e total apoio para com
as pessoas que desde o passado sábado, 11 de Julho atópanse em greve de fame para
denunciar a situagóm dos presos
e presas independentistas, a sua
disperssóm, e pedir o seu traslado á Galiza. Queremos ademáis
chamar a atenc;óm sobre a situac;óm das presas independentistas: Alexandra Queiros, Vaz
Pinheiro, Josefa Rodríguez Parca e Carmo Viso Rubim.
As presas independentistas, dispersagas aos cárceres de Cuenca e Avila, sofrem limitagóns de
visitas, intervengóm de correspondencia, tendo que utiligar o
idioma espanhol para comunicarse com familiares e amigos/as, o
que se engade ao ter que
cumprir condena, sem se ter celebrado juigo, fara de Galiza.
No caso de Josefa Rodríguez
Parca, a situagóm agráva-se
pois ás condigóns da cadeia, sóm a-se a violagóm sistemática
dos direitos humanos, obrigándo-a a levar um regime caso de
ailhamento. A actitude de agressóm por parte da Direcgóm do
Cárcere quedou as claras, na
denúncia presentada contra da
independentista e que rematou
no juigo celebrado o passado

ACOSADAS?

TOKIO

NANINA SANTOS

Elas que van e veñen cunhas roupas lixeiras, descotadas, cinxidas, transparentes, tracexando siluetas e provocando os máis íntimos e irrefreábeis relinchos masculinos? Elas?
Digas as feministas o que queiran. Ratifíqueno as sindicalistas
ou as bloqueiras. Difundan as concellarias ou as do Instituto da
muller; escreban libros ou dicten normativas na Comunidade
Económica europea: Mentres un home ben plantado exista, el
será o acosado, o provocado, e non se diga máis.
(Próxima moda anúncia: Saións até os nocelos e prendas pudorosas onde non se adivine nada, non se suxira nada e non se
vexa nada. Liñóns para verán e franelas no inverno).
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Xa o predicaba o don António da miña aldea para nos concienciar "do mundo, o demo e a carne": "Ides por un camiño, atopades a unha muller pintada, aí está, aí está!; Ides por un camiño,
vedes a unha muller descotada, aí está, aí está!", poñendo gran
énfase no "aí está" que tan ben entendimos.
Esto mesmo houbo ser o que aprendeu Fraga e que agora predica desde os seus laicos púlpitos: Elas acosadoras , elas provocadoras dos homes como deus manda.
Iso, que se vaia retratando! Duas grosas ternos xa por boca do
presidente que indican ben ás claras o que, das mulleres, pensa Fraga.+

Fujimori, o presidente
de Perú, non estivo.
Permanece ocupado
en dar lexitimidade a
un golpe militar, nun
país ocupado pela
violéncia que nace da
fame e do cólera.
Quince millóns de
nenes loitan pela
supervivéncia en
Latinoamérica,
percorrendo as ruas,
sen fogar, nen
proteción, segundo a
UNICEF. Alguns son
asesinados. Nengun
en Cuba. Pero
Castro, e só él,
parece culpábel no
Cúmio Iberoamericano
de Madrid.

O BNG arrasará nas
eleicións próximas
dixeron os líderes
nacionalistas na
Quintana. O
optimismo traca
' pesimismo cando da
situación internacional
se trata. O planeta
está rematadamente
mal, opinan os
dirixentes do BNG, ao
tempo que anúncian o
advenimento dun IV
ou V Reich. Só falta
dicer que o mundo
necesita unha
organización como o
Bloque. Fóra
complexos!

Baixan os soldas,
suben os impostes,
pero non hai crise.
Chámase

Agotamento do ciclo
expansivo. Quedan
unhas pesetas para
gastar no caza
europeo Eurofigther
en cuxa construción
España participa co
13% que veñen sendo
500 mil millóns de
pesetas, dos que xa
van gastados 70 mil.
Alemaña optou xa por
renunciar ao proxecto,
no que participaba co
33%, pero o orgullo
español non permite
as retiradas.

"A xente non fai
máis que comer
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comida basura.
Séntanse no sofá,
beben unha cervexa,
comen patacas fritas e
ven os deportes na
televisión", afirma o
atleta Carl Lewis ·
nunha entrevista.
Velaí o futuro:
American way of lite
(o xeito de vida
norteamericano).

mes de junho em Cuenca. Seta,
foi acusada de agressom ao Director quando foi ela a que, submetida pala forc_;:a, foi espida por
varios funcionarios e o mesmo
Director, para levar adiante um
"cacheo", em nada justificado.
O Sistema Penitenciario e de Justic_;:a espanhois, tam generosos para com os agressores e violadores, que nos convirte de víctimas
em culpábeis, ou quando menos
sospeitosas, mostra a súa verdadeira tace na repressom que exerce sobre as mulheres que luitan
contra do que consideram injusto
para elas e o seu Povo. •

A estación do ladrillo
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•••••••••••••

().tJf n<E:S l>oS 'DE 2A5E"T"e
c,tJAIQT?> 5. DE 8A iic DÁ
11;.:iA M..01sii{>.1 Sof'\€1.tte ·

TEÍ.léf'/ Tue.EIUAS ~ C#WMao

(

MUIHERES
NACIONALISTAS GALEGAS

ou o que dela
permanece, foi o único
grupo que votou nas
Cortes a prol das
medidas económicas
do governo. A iso
chámaselle escoller
ben o dia da voda.

atrás e reemprenderemos a senda que xa hai anos encetamos.

ROMÁN SESTO

A estación dos suspensos

Mil veráns máis
para a nosa
independéncia
Perguntámonos a miúdo de que
están compostos os sentimentos e non atopamos razóns, pero os que senten saben que levan razón.

O outro dia atopei un vello canteiro, que respondia a un mozo con
firmes palabras -combinacións
articuladas desde a sua sabedoria, racionalizadas ao longo de
toda unha vida: "de patriotas meu
tillo ... de patriotas" respondeu
O mozo interrompera de súpeto
o devalar do vello obreiro da
construción, polo mundos do so-

no, superando pesadelo tras pesadelo, experimentado sobre as
contradicións que podan xurdir
da sobérbia e a xeneroxidade. O
mozo perguntara de que estaba
composta unha Patria! O mozo,
xeógrafo recén éstreado , perguntar de que estaba composta
unha Pátria.
Porque para algunhas organizacións a Pátria segue sendo un
terreo co que os agrimensores
de hoxe en dia,
tamén chamados políticos,
poden especular libremente. Os tempos

non son

CERTAME "PELEGRIN" DE MUSICA FOLK GALEGA

A Consellería de Re lacións lnstitucionais e Portavoz do Goberno, a través da SA de Xestión do Plan
Xacobeo convoca o Certame "Pelegrín" de música Folk Galega.

BASES
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Para construir unha Pátria os nacionalistas actuais teñen que ter
unha conciéncia global do País
que habitan, da ideoloxia que defenden, sen excluir nengun dos
materiais existentes , necesários
todos para conquerir a nosa independéncia. E dunha vez por
todas , os pións galegos desenvolveremos a conciéncia patriótica necesária que resolverá os
problemas que a nasa Nación
suporta, froito da política colonial
e intervencionista, tanto na nosa
economia como na cultura, que
pratica España.

1.- Poderán participar tódolos grupos e solistas, de folk e música popular galega, instrumental ou cantada sempre que o idioma empregado sexa o galego.
2.- Os grupos non poderán ter máis de dez compoñentes.
3.- Os artistas que desexen participar, deberán enviar a:
SA DE XESTION DO PLAN XACOBEO
RUA DOS FEANS , 1 - 3
TELF: 59 59 36 - 59 59 39- 59 58 70
15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA
unha ctte . con catro temas, antes das 15.00 horas do día: 28 de Xullo de 1992. As cttes. levarán un
lema que se poida ler con cla.ridade, especificando a que provincia pertence e, en sobre pechado, plica
co nome do grupo e os D.N.I. e nomes dos compoñente s, así como o nome, enderezo e tfno. do responsable.
4.- Recibiuas as cttes. un xurado constituirase por catre membros : tres persoas de recoñecido prestixio
dentro da música galega e un representante da Consellería de RR.11. e Portavoz do Goberno. que
fará de secretario con voz pero sen voto. O xurado seleccionará catro cttes . por provincia sen coñece-lo nome dos artistas
5.- Seleccionados catre artistas por provincia, comunicaráselles a estes por teléfono o pase á final provincial, e día, lugar e hora onde se realizarán as finais.
6.- De cada final provincial, pasarán á seguinte fase, dous grupos ou artistas por provincia, conformándose así as semifinais do concurso do seguinte xeito:
- Grupos das provincias de A Coruña e Lugo actuarán na cidade de Lugo.
- Grupos das provincias de Pontevedra e Ourense actuarán na cidade de Pontevedra.
7.- De cada semifinal, pasarán á final tamén dous grupos , ós cales se lles comunicará o día, lugar e
hora. no que terá lugar dita final.
8.- Para poder participar no CERTAME, os grupos non poderán ter gravado, nin editado ningún fonograma en solitario, nos distintos formatos de L.P., C.D., ou CTTE.
Tampouco, na súa formación, poderán contar con máis de 30% de compoñentes que tivesen editado
fonogramas en LP, CD ou CTTE xa fose en solitario ou con grupo.
9.- A organización, adernais do equipo de son e luces, instalará no escenario un blackline, composto de
batería, amplificadores de baixo, guitarra e teclados. Os instrumentos, ou calquera outro accesorio
que necesite o artista para a realización do seu programa, non serán rE:sponsabilidade da organización.
10.- Antes de cada semifinal e final, realizarase un sorteo público, para determina-la arde de actuación.
i 1.- Tantq as semifinais como na final, os artistas terán que executar catro pezas que se incluiron na
maqueta, non podendo·variar ningunha delas.
12.- De catre pezas que presente o grupo, duas como mínimo serán inéditas. Os títulos e os autores incluiranse xunto coa plica no sobre pechado .
13.- Para calquera outro asunto que non se especifique nestas bases, a organización resolverá no seu
momento, sendo as súas decisións inapelables.
14 .- En tódalas fases do concurso. os participantes percibirán unha asignación para gastos.
15.- Premios.
A) O gañador gravará un disco LP en estudio de 24 pistas e mixtura dixital, coa edición e
distribución do mesmo.
B) Os tres restantes clasificados gravarán un LP conxunto, con tres temas cada un, nas
mesmas condicións co anterior.
C) Os gn1pos terán que realiza-la gravación nun prazo máximo de seis meses . A organiza.
ción comunicaral!es día , lugar e hora do inicio da gravación.
16 - O fallo do xurado será inapelable . A participación no concurso implica a aceptación das presentes
bases .
Santiago, 14 de )(Ullo de 1992
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Pódese afirmar, sen temor a cair
en esaxeracións, evitando xu ízos
precipitados , que só a História
poderá proporcionar, que os presos de antano e hogano e mais
os vindeiros , porque o mar non
se esgota nunha onda, darannos
a forza necesária para respostar
axeitadamente.

Sen embargo
unha Pátria é doados para a
algo máis que insurrección
un conxunto de necesária do
cuneas e slogans destinados espírito, pero
a militantes ve- quédanos a
xetais, a Pátria
esperanza.
faise co traballo
desinteresado
da xente que
gesta de construir o futuro dos
seus tillos e non do seu próprio,
sen temor dos tempos que nos
tocan viver. Porque no noso País
as estacións son cinco.

A mensaxe que a sua entrega
nos dicta tendo en conta pala nosa banda que encheron o baleiro
non asumido por outras organizacións autoproclamadas defensoras do noso proxecto de Liberación Nacional.

A estación da lama

A estación da solidariedade

A miúdo experimentan os máis
mozos a dúbida, e séguena
mantendo até que son vellos, e
só a superan se son rebeldes,
por que a rebeldia (hoxe desdebuxada) acompaña aos patriotas
até a vitória final, por mundos
non práticos, pero sentidos: por
mundos inteiros, non médios
mundos (frívolos), por luas cheas, non médias luas (de engano), por orgasmos completos ,
non pequenos coitos que se
quedan en intencións e autoencobren a febleza dos políticos
con anceios de figurar nos manuais da história .

Nós os inadaptados retomamos
o son e solidarizámonos co pavo
basco e a sua loita diária e firme .
Tamén nos solidarizamos con
Cuba. Eis unha entrañábel aparta para o noso compañeiro Fidel
(mágoa que por problemas enerxéticos o seu avión chegue con
dous dias de retraso).

Hoxe hai que dicilo están engordando todos os políticos incluso
os chamados nacionalistas e xa
é difícil distinguir para os non iniciados no sentimento, entre políticos e patriotas.

É evidente que os anos tan mella nos homes limpos de espírito,
pero o que é irrenunciábel é que
a evidéncia conséguena os rebeldes e só a traves do sacrifício
atoparase o que procuramos.
A estación da neurose

CONSELLEAIA DE AELACIONS INSTITUCIONAIS
E PORTAVOZ DO GOBERNO

A gran asignatura pendiente de
boa parte do nacionalismo galego é a existéncia de patriotas gal egos presos en cárceres españolas . Alguns pensamos que é
unha cuestión que virá enriba de
certas organizacións perdidas en
argamasas cativas de cimento.
Non queremos con esta opinión
criar sentimentos de culpabilidade aos seus militantes , pero si
facer unha chamada de atención
aos seus dirixentes (clase aparte) , facendo nosas unhas palabras de Vilar Ponte "eisí deixamos de conta-los nosos simbolos : eisí esquecimo-lo mare".

Os tempos non son doados para
a insurrección necesária do espírito, pero quédanos a esperanza,
coidamos que as néboas, hoxe
dominantes coa neurose, tornaranse luz. Emprenderemos de
novo o camiño sen dar un paso

Moito ternos que aprender de Cuba e mais dos momentos actuais
que están a viver. A sua resisténcia a seren adaptados á ortopédia
do sistema. A sua criatividade, facendo das necesidades calidade
de vida. A sua rebeldia, produto
dunha Revolución Nacional e Comunista, basada na procura da
dignidade. o seu orgullo de non
ser alineados. O seu saber estar,
nas circunstáncias actuais, na defensa do Planeta e da Vida Humana (O cúmio de Brasil, a axuda
sanitária a paises hostis como Venezuela). O seu rexeitamento a
regresar a un capitalismo de Multinacionais e Prostíbulos.
Ternos que tomar exemplo dun
povo capaz de criar un mundo
próprio, solidário e compartido
coa humanidade, comprometido
na difícil tarefa de conquerir o
socialismo real.
Saúde e combate para todos os
asistentes á celebración do dia
da nosa Pátria. +
AUGUSTO FONTAN GARCIA
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A inauguración das instalacións de San Marcos non se traduciu nun aumento da programación.

A Televisión Española en Galiza en horas baixas
Reducida a programación a quince minutos
• HORACIO VIXANDE

O dou

Nestes momentos, o magazine, que
ocupaba média hora, de 13 a 13.30
horas, na 2, está a ser substituido
por outro que se emite desde a Expo. Durará até que sexa clausurada.

O informativo da tarde que, por espácio de entre cinco e oito minutos,
emitíase pola segunda canle, foi
eliminado debido á programación
especial que ten a 2 co gallo de

Barcelona'92. O informativo da
mañá, que habitualmente se prolonga a 25 minutos, está reducido a 15.
Mentres, a segunda canle da Tele-

.

.........................................................................................................

De Raxoi a San Marcos
No ano 77, coincidindo coa chegada da democrácia, instalouse no
Pazo de Raxoi, de xeito provisório, o Centro Territorial de Televiión E pañola en Galiza. Cun
contrato de aluguer de tres anos, o
Centro comezou a sua andaina ca
Panorama de Galicia, un programa de carácter informativo.

para garantir a
cobertura. Os
traballadores opinan
que, se ben é precisa
unha disminución, non
teria que ser desa
dimensión. Por outra
banda, existe o temor
de que no Outono, logo
de que rematen
Olimpiadas e Expo, non
se volva á situación
anterior. A crise, e o
incumplimento do
Estatuto da Rádio e
Televisión Española
xustifican estes temores.

Anteriormente, desde o ano 72,
Galiza contara cunha correspondéncia da Televisión Española,
que enviaba notícias pontuais, a
meirande parte delas reportaxes
sobre encontros de fútbol. Estaba
situada no antigo edificio do Casino compostelán, na rua do Vilar.
Mais tarde foi instalado en Raxoi
o Centro Territorial.
As condicións <leste Centro non
eran as máis axeitadas. Vários inconvenientes xogaban na sua contra. A antigüidade de edificio, o
feíto de non seren concebido para
esa actividade e o reducido espácio dificultaba rnoito o traballo
dos profesionais.
Mais a interinidade converteuse
en definitiva e o traslado non deu
chegado até o ano 90, lago de sucesivas notícias que, ao longo dos

13 anos, dérono por inminente.

los anúncios.

Cando por fin se iniciou a sua
construcción, nuns terreas en San
Marcos, próximos aos estudos da
Televisión de Galiza, tanto a Dirección do Centro como a do Ente
aseguraban que ia aumentarse a
producción e o tempo de programación.

Hai duas fontes para a explotación publicitária. Por unha parte a
publicidade específica, própria do
território galega, corno un producto que só se vende en Galiza.
Pola outra, unha xenérica de firmas que seleccionan un ou vários
Centros para emitir a sua publicidade porque, ainda que a sua actividade é a nível estatal, convenlles incidir especialmente en determinados mercados por razóns
de tipo técnico.

A producción da Televisión Española en Galiza coñeceu moitas
etapas, nas que cbegou a ocupar
rnáis de duas horas, pero a realidade foi que a inauguración do Centro de San Marcos non significou
un aumento da mesma, antes ben,
asistimos a unha reducción coxuntural que poderia consolidarse, segundo denúncia Xosé Sabel.

Ingresos publicitários
Non hai un cálculo atinado dos
beneficios publicitários que xera
o Centro de Territorial de Galiza,
mesmo existen dificultades para
facer unha estimación dos mesmos. O Director de Informativos,
David Formoso, quen actua como
Director do Centro en funcións,
recoñeceu descoñecer as cantas
relativas aos ingresos xerados po-

visión Española en Cataluña pasa a
denominarse, durante as Olimpiadas, Canal Olimpic, ernitindo toda
a sua programación en catalán.

Adernais, o tipo de producción
condiciona a xeración de ingresos
publicitários. Neste sentido, hai
unha estreita relación entre publicidade e producción. "Hai modelos de televisión socialmente rendíbel -indica Xosé Sabel-, e modelos economicamente rendíbeis.
Non podemos deixamos condicionar só polo aspecto económico,
esta é unha televisión pública e
hai programas que, por forza, resultan gravosos. Seria preciso que
se curnprira o Estatuto da Rádio e
a Televisión e que o Estado reservase unha partida presupostária
para subvencionar á televisión.
Agora non o hai".+

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

"Podemos manter unha parte moi
importante da programación, non
digo toda -argumenta Xosé Sabel,
delegado sindical por CCOO-, evidentemente está xustificada a suspensión do informativo da tarde,
pero non había porque eliminar unha parte tan importante dos espácios emitidos desde aquí".
Trás da reducción, Sabel sospeita
que non vai haber volta á situación
anterior. A Dirección asegura que
só é un ponto e seguido e que todo
será igual que en Outubro volverá
a normalidade.
A popular presentadora Tareixa
Navaza mira na "equipa directiva
tan gris que ternos" un impedimento a desenvolver novamente a mesma programación. "En Madrid non
van pór tantos impedimentos", comenta Tareixa Navaza, "as perspectivas non son tan pesimistas se
falamos de Madrid, mais con esta
equipa, inda que nos deran rnáis
horas de programación, non iamos
poder facer nada".
Nestes últimos meses, o Centro Territorial da TVE en Galiza viu disminuido o seu plantel de 80 a 60
traballadores e, agora está en marcha un expedente de regulación de
ernprego mediante xubilacións anticipadas, voluntárias e abrigadas.
Uns vinte traballadores contratados
está na rua á espera de substituir
· (continua na páxina seguinte)
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A televisión que viu

(ven da páxina anterior)

aos xubilábeis.
Fontes sindicais denunciaron a
persecución á que están sometidos os traballadores . O Centro
aplica unha política de control de
persoal moi ríxida. Destaca, segundo as mesmas fontes , a actitude do Director de Informativos,
David Formoso, quen foi promotor de vários expedentes. Catro
traballadores foron ob xecto de
procesos sancionadores, e un deles rematou coa expulsión dun
axudante de realización fixo , quen
foi indemnizado pola TVE porque
a maxistratura decretou a improcedéncia do despido. Dos outros
tres expedentes, dous deles tamén
foron recurridos e o fallo foi semellante.
O tratamento informativo aplicado
nestes momentos no Centro territorial galega é calificado como
discutíbel por parte do persoal. O
Telexornal do luns seguinte ao Dia
da Pátria non dedicou espácio
nengun ás manifestacións celebradas en Compostela, pero si deu
cumprida información sobre a
inauguración, o domingo, das novas instalacións do xomal La Voz
de Galicia. Respeito á información sobre o Día da Pátria enviada
a Madrid o mesmo sábado, dos 17
segundos adicados tres foron para
a manifestación do BNG e 14 para
a unitária.

Cataluña e Canárias
A situación de Galiza con respeito
a Cataluña e Canárias é substancialmente diferente. A Televisión
Española ten tres Centros de Producc ión de Programas: Madrid ,
Cataluña e Canárias, e unha série

e a que ha vir
A chegada da televisión privada
ao Estado supuxo, para Galiza,
unha situación ainda pior que
coas canles públicas estatais, xa
que colocou ao noso país no papel pasivo de mero espectador
que non xera máis notícias que
uns poucos sucesos, non conta
con Centro Territorial nen ten
programación própria (si sucede
no caso catalán con Antena 3)
Pouco máis dun ano despois da
sua posta en marcha, está aberta
unha guerra entre accionistas e
profisionais polo control dos médios. Tele 5 sofriu un cámbio de
accionariado tempo atrás. Os
proprietários eran, fundamentalmente, por Sílvio Berlusconi,
KIO, a ONCE e Anaya. KIO
transformouse logo do desacordo
entre o seu representante, Javier
de la Rosa e os kuwaities. Anaya
retirouse e concentrou o seu capital no diário "El Sol". En canto
ao Canal Plus, mantén intactos os
seus propietários iniciais.
Con todo, Prisa (empresa editora
de El País e importante accionis-

ta do Canal Plus), participa na
liorta polo control de Antena 3,
xa que mercou a maioria das accións de Antena 3 Rádio, propietária do 12,50 o/o de Antena 3 Televisión. Nesta canle, mercando
o 17% do capital, ven de desembarcar Mário Conde , que se
aliou co grupo Zeta, que dispón
do 22%.
A próxima aprobación dunha lei
que regule a televisión local e a
emisión por satélite viria a completar o mapa audio-visual español. O borrador da leí establece a
posibilidade de instalar 5 canles
que emitan via satélite e regular
a difusión da televisión local por
cable.
O escritor e enxeñeiro de telecomunicacións, Xavier Alcalá, asegura que esta lei "está pensada
desde Madrid, ignorando a chamada España verde. Porque na
meseta castelá é posíbel cablear
os povos sen dificultade, aqui a
dispersión da povoación impídeo.
Na Galiza só cabe a televisión
con sinal de radiodifusión".+

•••...•••..•....•....••....•.•...•••••••••....•.....•...•........••
de Centro Territoriais, entre eles o
galego, que están nunha situación
semellante.
O Centro de Producción de Cataluña ten un plantel de 1.500 traballadores e faise cargo dunha parte
significativa da programación que
a TVE ten no conxunto do Estado.

Ademais, Cataluña conta cunha
emisión específica para a segunda
canle. A existéncia deste centro, o
mesmo que o canário, é moi anterior aos Centros Territoriais do resto do Estado.
A insularidade canária foi unha
circ un s tánc ia gue re sultou

M! Teresa Navaza, a locutora máis popular da TVE en Galiza té o manifesto ao
remate dunha movilización.

beneficiosa para o desenvolvemento da sua estrutura audio-visual, toda vez que durante moitos
anos foi imposíbel transportar o
sinal desde a península por médio
nengun distinto aos barcos ou os
avións. Por isto a programación
ia enlatada desde Madrid e era
completada cunha própria que ti-

ñan que elaborar ali mesmo. Esta
foi a razón de nacer un Centro de
Producción que logo, coa chegada de sistemas de tran mi ión
máis modernos, como o cabo ou
o satélite, continuou existindo e
xenerou unha nova dinámica de
producción que ubsistiu até a actualidade. +

r-----------------------------------------,
Un novo volume da Historia de Galicia

A romanización de Galicia
de Felipe Arias

Os pedidos a meio deste boletin terán u n desconto d o 15º/o
PAGO DOMICILIADO
A REMETER A A N OSA TERRA

UN HA VEZ CUBERTO

·Nome ............... ........ ... .... ..... ....... ....... .. .

EN PREPARACIÓN:
3.- A cultura castrexa , de Francisco Calo. 5.-0 Reino de Galicia, de
X. Armas Castro. 7.-A igrexa galega, de Francisco Carballo.
8.-A burguesía galega, de X. R. Barreiro. 9.-A desamortización, de
Ramón Villares. 10.-Historia económica contemporánea, de Xoán
Carmona. 12.-Lingua e Historia, de Santiago Esteban .
13.-Prensa e outros medios de comunicación, de G. Luca de Tena.
16.-0 Agrarismo, de Henrique Hervés. 17.-0 movimento obreiro,
coordenado por Dionisio Pereira. 18.-0 nacionalismo, de Xusto
Beramendi. 19.-Guerra civil e Resistencia antifranquista, de Bernardo
Máiz. 20.- Transición e autonomía, de X. R. Quintana e outros.

Apelidos ......... .......... ...... ........ ...... ........ .

Banco/Caixa ........ .. .. ..... .. ...... ..... ... .... ... .
Canta/Libreta .......... ...... ... ....... ... .. ... ... . .

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

Nº da Sucursal ....... .. ...... ... ... .... .. .... .... . .
Povoación ... ... .... ... .. ..... ... .......... .... ..... ..

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta. os recibos que ao
meu nome lles sexan apresentados por Promocións Culturais Galega S.A. (A Nasa Terra)
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Atentamente (Sinatura):
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No verán,
aventuras
Do didactismo de
Cabana á sinxeleza
de Vila Sexto
Cáseque ao mesmo tempo sairon do
prelo dous libros narrativos que poden catalogarse como de aventuras.
Os seus autores son de diferente
idade. Un deles ben coñecido por
todos: Darío Xohán Cabana, que
entrega Cándido Branco e o Cabaleiro Negro<l l. O outro, descoñecido: Carlos Vila Sexto, do que se
publica a ua primeira noveleta:
Alén da aventura<2l, V Prémio Rúa
Nova de narración xuvenis --escrita por rapace - , que ten, segundo
e di na lapela, catorce anos.
A novela de Darío X. Cabana deenvólve e en tempos medievais. A
de Vita Sexto na actualidade. A
primeira nun paí que é a Galiza. A
egunda, en Au trália. Darío X.
Cabana narra as aventuras de Cándido Branca un rapaz que, morto o
pai, aía ao mundo para e converter en cabaleiro andante, e cando
vai ser preso por uns piratas, é salvado polo Cabaleiro Negro. Vila
Sexto conta a aventuras de cinco
amigos nunha vila australiana, que,
logo dunha morte van intentar
de cifrar o mi tério a meio de viaxes no tempo e no espazo. A novela do poeta de Roás está ideoloxizada en grau sumo. A de Vlla Sexto é "apolítica' (como, por outra
banda, as grandes novelas de aventuras: Robert Loui Stevenson).
Darío Xohán Cabana vai pouco a
pouco, reconvertendo a sua novela.
Deixa, en certo momento de ser
unha novela de aventuras para se
converter nunha novela de tese: como e intenta con truir un território
libre e as cau as de por que non e
con egue. Quer dicer emascarada
ob o di farce dunha novela de
aventuras, o poeta g1ünda unba novela chea de contido político. Un
contido político que fai ao cabo,
que o texto e encha de cantidade
de diálogo e que a acción e resolva en pouca páxinas. Diálogo que
e tán cheo dun didacti mo que remata por aborrecer a aquel leitor
afeito a ler novela que, ba ándo e
na e trutura da novela de xénero
(policial, de aventuras, erótica
etc.), intentan -de certo xeitodárllela volta e non o con eguen; e
non o con eguen porque o escritor
que tal intentou non ceñece a regra do xénero para "tran gredila '
ou "implosionalas". O produto resultante non é nen peixe nen carne,
un texto neutro, que remata por non
interesar a ninguén. Nen ao posíbel
leitor de novelas de aventuras
--que, por outra banda, fuxirá como de can doente dos retóricos parlamentos do Cabaleiro Negro-,
nen ao leitor de novelas "sérias ',

que xa sabe que
nen a complexidade estrutural
(que non~xiste
na presente, xa
que é unha novela completamente lineal, o
que non quer dicer nada) nen a
da frase significa sempre calidade.

ca xuvenil, e pode mesmo suscitar
un debate sobre a relaciónque pode existir entre a literatura que se
produce para este sector de lectores, e a súa potencialidade tanto
de receptores como de posibles
escritores. Ó longo do libro poderá comprobar este posible desfase,
e entenderá que as fontes que preceden á formación <leste autor sobrepasan as que recibe a través
destas colección, co cal pode quedar cuestionada a denominación
de literatura xuvenil".

Sobo
disfrace
dunha
novela de
aventuras,
Dario
guinda
unha
novela
chea de
contido
político.

Cándido Branco e o Cabaleiro Negro é unha
falida novela de
aventuras. Ou
sexa, unha novela falida, fora calificativos.

En canto a Alén da aventura, pouco se pode dicer. O que cabe salientar son as ideas claras do seu
autor -lémbrese que ten catorce
anos. É unha noveleta chea de
aventuras, onde os protagonistas
so n rapaces. A noveleta de Vila
Sexto inscrébese dentro da noveleta de viaxes, en certa maneira. Unha viaxe a través do tempo e do espazo para intentar vencer a Mefisto. Unha viaxe na que os seus protagonsitas saben que "poden morrer". Unha viaxe, porén , da que
tornan. Vencedores. É, xa que logo, unha novela de formación, na
que despois de ter sofrido moitas
penalidades, madureceron. Son
máis sábios e máis ricos. Afrontaron a morte -na noveleta, morte
real, ben que logo 'resuciten"- e
vencérona.

Por outra banda, o estilo da novela é sinxelo, os diálogos vivos
usando da linguaxe dos rapaces da
idade dos protagonistas, fuxindo
de adxectivos que nada lles din
aos protagonistas (polo tanto, aos
supostos receptores da noveleta).
A acción é sen solución de continuidade. Todo se enlaza até chegar ao final. Non hai tempo para o
respiro, para a reflexión. Tal e como é nas novelas de aventuras.
Non é Alén da aventura unha boa
novela, pero demostra as capacidades e a sabedoria dun autor que
haberá de terse en consideración
os próximos anos. Se continua a
escreber. E a parte de todo, como
moi ben di Paulina Novo no limiar: "Na eleición do tema e no
tratamento dos distintos elementos narrativos, o autor desta obra
reta á case totalidade de libros e
coleccións que se dirixen ó públi-

No verán, aventuras. Pode o leitor
escoller unha novela na que o autor ven dicernos que está - no que
ás novelas de aventuras se refirede volta de todo. Pode escoller a
inxenuidade e a autenticidade dun
rapaz de catorce anos. Ou ·pode,
outra vez, ler e reler a Roben
Louis Stevenson, en galega -na
coleción Xabarín- encontrará títulos como A illa do tesauro, Dr.
Jekyll e Mr. Hyde, e As aventuras
de David Ba/four. Ou tantas outras
obras de Veme, Sue, London e outros que xa están traducidas en galega. Se a aventura, <licia o poeta
catalán Carles Riba, é a viaxe aos
límites dun mesmo, ler novelas de
aventuras continua a ser unha viaxe através da nosa capacidade de
imaxinar a meio do noso corazón e
da nosa intelixéncia. +
XGG

1) Col. Narrativa. Edicións Xerais. Vigo, 1992. 152 páx.
2) Colección Nova 33. n2 l. Ediciós do
Castro. Sada. 104 páx.

Para os pequenos
Navidades que serven para o verán
pensadas para os máis novas da casa.
En Ed. do Castro, Concha Blanco
publica O milagre de Carola; Sote/o
Blanco edita As botas de Zapeto de
Xosé Lois Ripalda con ilustracións de
Alberto Vareta. A Colección Merlin de
X erais saca dous novas títulos, Oso
mimoso de Bemardino Graña con

Con duas novas entregas da colección
Leliadoura xa case son trinta os títulos
da colección de Sotelo Blanco adicada
á poe ia. De ta volta O santuário
intocable de Anxeles Penas e Aqui
podian ser os pés de arxila de Paulina
Vázquez. Edicións do Castro publica
Verbas na edra do vento de Pura
Vázquez e Emocións perdidas de
Maria Campelo. Francisco Alvarez
Koki, un galega que traballa en Nova
York, publica un novo poemário Máis
aló de Fisterre con epílogo de Méndez

Defensa
da alegria
Himno Verde, de
Bernardino Graña
As vitrinas e os escaparates das livrarias galegas acollen desde hai unhas semanas o livro poético secadra
mais fermoso que os olios deste reseñador teñan mirado até hoxe, e
abofé que non foron poucos. Falo
de Himno verde<1 l, do vate cangués Bernardino Graña, onde se
xunta un deseño editorial de moita
calidade, e asi é recoñecido en todos os ámbitos por público leitor e
crítica, que se engranda desta volta
coas fotografías pegadas sobre as
páxinas (non impresas) de Siña
Fernández, en cor verde a irnaxe da
portada e nunha cor sépia as outras
catro que se espallan entre a plasticidade dos versos.
E non engado mais nada, sabedor
de que os leitores e leitoras saberán adxectivar como é debido esta
entrega poética e porque quen asina isto pode ser acusado de tirar
para casa ao apresentar un volume
tamén nesta colección. Nada mais
lonxe da intencionalidade e dos
obxectivos dun artigo que pretende
fazer unha lexítima leitura dos versos de Bemardino, poeta que é seguido por este recensionista dende
os primeiros anos, en 1980, data na
que se publica Se o naso amor e os
peixes ... (2)

Himno verde é un capítulo mais no
definido percurso poético de Graña
Villar que se caracteriza por un desmedido louvor da natureza e por un
engrandecirnento invocatório das
belez.as da Terra e do Mar, nunha
paisaxe como a península do Morrazo onde se produce unha simbiose ente os elementos. Dende os primeiros até o derradeiro verso <leste
poemário "E triunfará a alegria!"
produce-se unha avogación por esta
expresión do goce que nos fai lembrar un texto incrivelmente fermoso
do uruguaio Mário Benedetti intitulado "Defensa de la alegría".

Ferrin, editado polo Servizo de
Publicacións da Deputación de
Pontevedra. •

Poe ia necesária
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ilustracións de Anxeles Ferrer e O
segredo do novício de Anclres Garcia
Vilariño ilustrado por Manuel
Fragoso.•

Teatro de onte e hoxe
Sotelo Blanco quédase en solitário
editando teatro, e faino na sua
Biblioteca do Arlequín. Dous libros de
Vida! Bolaño Cochos e Bailadela da
morte ditosa (prémio Abrente 1980), e
outra obra de Bernardino Graña Os
burros que comén ouro (Nunca
cabalos serán).•

A mazá de versos que no oferece
Bemardino desgaxa-se en tres cadernos con cadanseu encabezamento e cunha unidade temática
subtilmente diferenciada. "Brinde
de rosas e amor" xunta oito textos
pletóricos de vida nos que hai un
domínio irnenso do l'xico da botánica. Lembremos a Profecía do
mar(3) onde xa o profesor Basílio
Losada ten mirado "un despregue
léxico espectacular", daquela derredor dos vocabulários das águas.
Esta desmedida floración de palavras acada o seu cúmio nun texto '
que se inclue neste cademo subliñado "Dixitalis- rosas nos camiños" (adicado a Bodaño) no que
(continua na páxina seguinte)

AS AVES DE RAPINA

ENGALIZA
Ouía de campo e guia didáctica
PABLO RODRÍGUEZ (OITABÍN)

Torres dp PiRo - Bloque Su:l, 1Oº A
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esta flor, da que unha fotografía
antecede aos versos, recebe unha
marea de nomes distintos: dedaleiras, croques, alicroques, cócalos,
estralotes, abrulas, purpúreas, as
flor-aves, bocas ávidas, estas últimas nunha nova definición que
cria o poeta para nós.
A seguir no poema "Pestanas-espadanas" o vexetal serve para debuxar-nos o recato na aliada da amada, que continua no "Cabelo-arboreda" e nos "Labios-uvas", poemas
de amor de moito colorido. Cando
o poeta di: "A uvas maduras os
teus labios saben" e engade
"¡Que quente e
doce sobes aos Himno
meus labios" verdeé un
está a embeberse dos zumes capítulo
do amor sen mais no
nengún pudor. definido

percurso

Neste mesmo
texto atopamos poético de
un xogo coa Graña
temporalidade Villar que
que atinxe á se
loita contra a
inexorabilidade caracteriza
do seu transco- por un
rrer, "vén o teu desmedido
so l espreito a
louvor da
min no ocaso".
Non esqueza- natureza e
mos que esta- por un
mos <liante dun engrandecí
home que biomento
1o xi ca mente
invocatório
está nos sesenta anos ainda
que vivencia] e
emotivamente teña moita ardéncia
xuvenil na sua vitalidade persoal e
no estro deste himno.
"Soño-vento" e "amada-tecedeira"
completan un cadro decorativo de
imaxes, nun primeiro texto que narra un pesadelo no que a perda do
Amor adquire senso protagónico e
un outro poema, tamén dos mais
belos ao noso entender, no que se
recrilil..o mito de Penélope. (Haberia qtre estudar o influxo desta personaxe mitolóxica na nosa poética
e lembramos entre outros textos
un fermoso soneto de Daría Xohán Cabana).
Pero neste cademo primeiro, sen
dúvida, os poemas mais significativos son o iniciático e o final, "A
rosa nace ilusionada" e "A rosa
morre calada" que testemuñan en
por si o comezo e o remate dun recendo amoroso que princípia nese
buscar a atmósfera "E asi este
mundo triste en ti respira" e que
ten o seu acabamento nese " ... perder recendo e pétalas, cairse / como se vai caindo unha lembranza".
A segunda parte do poemário, intitulada "Brinde da árbore antiga" é
un percorrido, ben diferenciado do
anterior, polo corpo ou mellar dizer "polo tronco, polas follas, palas raíces, fóra, dentro, verde fresco de esperanza". Os seis textos
deste cademo son en realidade un
só, con versos moi curtos, que é o
verdadeiro himno verde <leste livro, unha composición da que gastarán todas aquelas persoas cun
mínimo de sensibilidade ecoloxista ou de simples protección do
meio ambiente. Pero mentres a árbore crava o ímpetu e crava no aire unha ilusión, a realidade é hostil
e ... "tentarán o seu derrube homes
tolos, ventas malos".
Para esconxurar este fatum escreve
Bemardino Graña os seus "Brin-

des-conxuros" da terceria parte, poemas que continuan a liña ecolóxica trazada con anterioridade. Brindes que comezan bebendo á saúde
de John Lennon, músico-poeta,
asasinado en Manhattan, e que para
moitos supuxo o derradeiro símbolo da marte dun xeito diferente de
concebir a vida, daquela rebeldía
anti-sistema que se xestou nos anos
sesenta e tivo translación á década
dos setenta. Bernardino brinda "por
Lennon e os poetas que a tolice do
mundo está matando".
A seguir hai unha salutación moito
mais de nós "Ante espectros en cabo Home" no que se percorre a xeografia da nasa nación através de
moitas figuras senlleiras da nasa
literatura , sen orde cronolóxica
xurden Rosalia, Manuel António,
Pimentel, Meendinho, Martim Codax, Charinho, Otero Pedraio, Macias, Castelao, Alexandre Bóveda,
Celso Emilio, Blanco Amor e Seoane. Contado é Luís Pimentel o
verdadeiro protagonista desta homenaxe e de feíto o poema inclue
referéncias a "sombra do aire na
herba" e "carabela de xeada".
Nese ton de denúncia dos estragos
sobre o meio natural inciden novamente tres novas textos "Ante o
aire industrial", "Ante incéndios e
aldeas caídas" e "Contra barullos"
que, como é de supoñer, evidéncian os efectos devastadores da
contaminación, do Jume e dos ruídos. Se vostés permiten a digresión e sen medo de incorrer nunha
'boutada' direi-IJes que os poemas
de Bemardino Graña eran dignos
de figurar entre as conclusións desa recén, e frustrada, conferéncia
de Ria de Janeiro. Cando menos
estaria nas respostas alternativas
que o cúmio non oficial aconsellava como razoáveis.
Lago dun texto que non podia faltar no poeta "báquico" por exceléncia da nosa literatura nacional,
"Para beber auga e viño e estarmos xuntos", o livro de Bemardino Graña Vi11ar remata cun "Brinde da fraga amiga" onde se resume
o trunfo, cando menos o desexo de
trunfo, da alegria. Poema que empeza en dous versos magníficos
"Pagamos torres de babel en verde, / en árbores diversas como as
línguas" que se diferéncian moito
dun outro Bernardino, mais desesperanzado, que no poemário Profecia do flUlr e nun poema intitulado "Apocalise" (adicado a Lois
González Blasco "Foz") argumentava " ... Sinto a doce / morrer deste planeta: novo delo".
Himno verde que avivece en nós a
conciéncia de defensa da Terra. A
derradeira imaxe do livro, unha fotografía de Siña que amostra un
cemitério de chatarra de automóbeis, é provocadora, como unha
adverténcia, unha chamada a corrixir o rumbo consumista do prirneiro mundo que non soubo ainda
conxugar desenvolvimento con
respeito ao meio natural. A imaxe
combate, con armas desiguais,
frente as palavras tinxidas de verdor do Bemardino Graña que son
nasas, dos homes e mulleres que
amamos o carpo espido dun planeta en perigo. No poemário non hai
catastrofismo, senón esperanza. En
nós deve acorrer iso mesmo, de
modo natural. +

Formas
renovadas

o compoñente telúrico, que se traduce en notas musicais, é unha
constante ao longo dos seus cinco
discos. E, nesta faciana estética, este disco supón unha continuidade.

Emilio Cao,

Desde o próprio título, tanto a portada coma os poemas e a música,
gardan entre si unha suxerente coeréncia, na que o arrecendo marítimo déixase notar por todas partes.
En plena alta mar situarnos esta
marea de temas musicais; instru-

Cartas mariñas
Desde sempre, Emilio Cao gozou,
en ámbitos restrinxidos da afeizón
galega e foránea, dun
prestíxio, que este disco
ven confirmar. Mália
que nesta ocasión, estou
convencido, a conxuntura vai ser favorábel ao
artista compostelán, e o
espallamento da sua
proposta estética redundará nunha máis concorrida receptividade.
Emilio, sen perder a sua
mensaxe "atlantista", reciclouse; deixou paso ás
"novas músicas", e vai
camiño de engaiolar aos
máis cépticos da "new
age'', en cuxa onda atopará, sen dúbida, futuros
incondicionais.
Damos por sabida a capacidade que o cantorharpista de seu posue, para transmitir sentimentos artísticos, que mesmo parecen xurdir de calquer das
nasas máis recónditas paraxes. A
linguaxe musical da nosa xeografia,

mentais unhas veces; cantados
noutras ocasións, para recordarnos
que a voz real do poeta está presente para acompañar na oedade
da travesía.

(1) Espiral Maior. Poesia . A Coruña,
1992.
(2) Edicións Xerais. Vi.go, 1980.
(3) 2ª edición. Algá lia, A Coruña,
1984.

Polo meio de ta "Carta ", a pre enza, e púria,
de nota difu a debedora da no a mú ica popular, ate tiguan que, tal
como ti tul a un ha da
canción , "Vigo e tá tan
lonxe". A brétema tamén ten o seu peso, e a humidade.
impregna nota por nota a totalidade
do disco. +
X.M. ESTÉVEZ

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 Reixa,
dos folguistas aos PNNs,
médio cento de textos
ilustrados.
1

1

UN CORTE A NAVALLA DA ULTIMA DECADA.
FAGA XA A SUA RESERVA

MIRO VILLAR

Como tal compre valorar esta pequena obra: corno unha viaxe arriscada cara formas de expresión musical renovadas, dentro do contexto
artístico autóctono. Nesta continuidade ou sucesión de temas, o afeizoado pode reparar a sua atención
no aspecto, máis técnico , da musicación dos poemas: non sabemos
até que ponto Emilio Cao canta, ou
simplesmente recita, pero o certo é
que a "ensamblaxe" entre letra e
música semella, ás vece , un tanto
forzada. Mália todo ,
nunca mellar destino
puderon atapar, polo de
agora, os poemas do
eterno Manoel António
que o <leste músico galega de excepción, arroupado para a ocasión por
outros colega autóctono : Xe us Pimentel na
guitarra, "Leilía' (grupo
de pandeireteiras), e
Carlos Núñez (' Matto
Congrio") na flauta, entre outro .
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E desta análise económica é de
onde deduce Mella a sua proposta
para unha Galicia posíbel, pp. 126
á 139. As posiblidades dun desenvolvimento endóxeno, tanto na
agricultura coma nas alternativas
tecnolóxicas, aparecen con evidéncia e deberian ser un texto de
aprendizaxe dos alunas nas escalas <leste país.

A riqueza

da diversidade
no nacionalismo

Nacionalismo
--ou submisión

Outravolta con A Galicia posible de Carlos Mella

Eis o dilema que se apresenta hoxe
aos galegas: ou tomamos o noso
destino nas nasas mans, ou, submisamente, entregamos a outros o noso futuro. Mella fai un esforzo importante por aclarar o conceito de
nación e do direito de autodeterminación, direito que inclue a posibilidade da independéncia, pero
"unha posibilidade non se converte
obrigatoriarnente nunha realidade ...
O separatismo formal non é pois o
problema, aínda que se axite ás veces interesadamente. O verdadeiro
problema radica mais aló: se se definiu o nacionalismo corno negación da dependencia, ¿pode o nacionalismo non ser independentista? Efectivamente pode, porque estar integrado nunha tarefa colectiva, con outros pobos, voluntariamente, non é ser dependente. É ser
libre e solidario" (p. 39).

Conforta a acollida que está a ter a
obra de Carlos Mell a, A Galicia
posible. Inquedan algunhas consecuéncias que se están a tirar de tal
texto, mesmo contra tal texto.
Entre o moitos capítulos de comentário atrai nte están os seguinte :"A Gal icia histórica: re lato
du nh a fr u trac ión; histo ri a dun
bloqueo e as alternativas: nacionalismo ou subm isión".

A Galicia hi tórica
'A hi toria cóntana os historiadore e a ele nos remitimos", di Mella. Mai , en eguida , na páxi na
52, re ume o nacimento do reino
de Portugal e a delimitación territorial da Galiza actual. Ao optar
Afon o VII pala coroa de León e
Ca tela, Galiza queda "pechada en
i me ma; gran verdade que expre a nidiarnente a marte política
de Galicia, a defunción das súas
posiblidade como reino independente. Galicia quedaba entalada e
imposiblitada de expandirse cara ó
sur, o territorio que loitaban por
reconquista-los demais reinos de
España. Nacía unha Galicia periférica e quedaba patente a incapaci dade da nobreza galega para
construír e en reino.
Irnpo íbe1 dicer máis negacións en
menos palabra . Pero, que imensa
de satención da história! Nisto
coincide Mella con outros en aí ta que pretenden achar na independéncia de Portugal a frustración da Ga liza. Son todos e te ,
con ciente ou incon cientemente,
eguidore de teorías e enciali ta
do povo ... Poi e a Galiza naceu
mal a que bu car fora a razón de
algun do eu male . Ela é por
me ma unha enfermidade!
Miren vo tede : parte da exp licación da hi tória de España e tá na
s ua nobreza, fo r xada na g ue rra
contra o 1 lam. E a nobreza e imitadore pro eguiron na conqui ta
da América coa me ma mentalidade. Nada que envexar a tal realidade. Pero hai nac ión na Penín ula
e na Europa que non tiv eron tal tipo de nobreza e por i o optaron
por outra form a de de envolvi mento social e político. O mesmo
que intentou a Galiza e que, nal gunha maneira, con eguiu. Galiza
non é un país como Castela, é outra causa. Comparemos a sua história coa doutras nacións para poderrnos entender algo. Non coloquemos a história de Castela como
paradigma. Iríamos aviados. Sóbralle á Galiza território, chégalle
a circunstáncia favorábel: o camiño de Santiago, a abertura marítima á Europa ocidental, os seus recursos agrários e boscosos, etc.
Logrou un medievo de alta cultura; tivo que contar coa viciñanza
de países guerreiros e isto púxoa
en trances desfavorábeis e favorábeis, segundo tempos e factores .
Esa é a Galiza real, a que pode
modificar o seu decorrer; non é un

Logo dedícase o autor a subliñar
alguns momentos dos partidos nacionalistas galegos, desde o PG
(do 1931) á CG dos oitenta. As
duas razóns da pouca releváncia
<lestes partidos, para Mella, foron:
a falta de barrnonia dalguns coas
preocupacións reais do país e a división interna do nacionalismo. E
conclue: "o nacionalismo galega
non pode servir de soporte a ningunha ideoloxía política . A súa
prioridade básica é afirma -la
identidade galega e racha-la dependencia." (p.42)

Alvaro Cebreiro, Antón Vilar Ponte e Ricardo Carvalho Calero con Bernardino Machado, o exiliado presidente portugués. Segundo Francisco Carballo o libro de
Carlos Mella insírese na mesma liña do que escreberon Portela Valladares ou Vilar Ponte entre outros.

xémeo fru strado, nen un país pechado, a non ser na mentalidade
<lanada po lo pesim ismo dalg uns
e critore . Toda hi tória prec isa de
data egura e de termo de comparac ión abundantes. Non é fác il
acertar desde profi ión non especializadas nos métodos da história.
Invocar desde as próprias teses polítiéas a confirmación da história,
leva sempre ao desacerto.

O bloqueo e conómico
Neste campo do estudo acada C.
Mella a máis alta calificación .
Porque dá os dados fundamentais
e utiliza unha hermenéutica axeitada, todo o que non soubo facer
no devandito tema histórico. Afirma: " infírese do <lito que Galicia
non é unha colonia, mais si que
sofre unha situación de colonialismo interior. Deixando á beira certas disquisicións semánticas que
poidan xurdir, utilizamo-lo termo
xa consagrado por Laffont na literatura económica, e cuias peculiaridades se reducen a duas, segundo Beiras: o bloqueo e maila desposesión." (p. 62)
Tocante á desposesión , continua
Mella, "o noventa e dous por cento
das decisións económicas que
afectan a Galicia tómanse fara de
Galicia. É difícil medir en pareen-

taxe tal magnitude de decisión pero, dentro das marxes de erro que
todo cálculo conleva, o dato semella ben significativo". (p.63)

A

nosa realidade
psicosocial,
a división en
clases con
intereses
encontrados,
o agóbio da
grande maioria
da povoación
sometida á
dominación
exterior
tradúcese
na criación de
vários colectivos
partidários.

Segundo isto cómpriria un só partido nacionalista galego; seria o
soporte da liberdade --da democrácia- e garante do direito de autodeterminación. Todos os amantes
da liberdade, todos os progresistas,
terian aqui o seu fogar político.
Este desexo de Carlos Mella coincide con correntes paralelas doutras nacións sen estado da Europa.
Existen en várias ou ben proxectos
unitários, ou entidades de apoio,
v.g. A Crida en Catalunya. Tais
entidades organizan accións pontuais ás que convocan os partidos
da própria nación. Se Mella definise a sua proposta dunha entidade
galega de dinamización da Galiza,
da sua autodeterminación e para
lograr pontualmente a converxéncia dos partidos galegas, seria digna de asentimento. Se exclue, como parece, a existéncia de partidos
diferentes en ideoloxia e aparello
organizativo, non estou de acordo.
Tal proposta é fermosa, pero utópica, irreal, froito dun lirismo ilustrado que, penso, está superado.
Porque a ilustración tamén aprendeu desde aquela; aprendeu que o
obxecto a posuir é o concreto, non
o abstracto. Porque a sociedade na
que vivimos, e nisto somos moi
europeus, non é capaz de agruparse á marxe das ideoloxias que nos
dominan , que nos abranxen, que
nos identifican como indivíduos. E
a Galiza nación ten que agrupar a
cantos se sintan galegas, pero desde as suas vivéncias diferentes,
plurais; desde formas de "conversación" aglutinadas en sistemas.
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Un imaxinário colectivo comun
serve para unirnos na tarefa principal, pero desde a própria e completa configuración ideolóxica. De aí
que ese nacionalismo de autodeterminación e de ruptura da dependéncia, vivido nunha liña socialista, socialdemócrata, democristián,
comunista, anarqui sta etc., pode e
debe servir para coalicións, para
con xuntos supra-partidários, pero
non serve para un partido nacionalista sen adxectivos. Iso seria unha
construción sen tellado. Ninguén
vai pasar aí o inverno. Ao máximo
unhas vacacións.
A nosa realidade psicosocial, a división en clases con intereses encontrado s, o agóbio da grande
maioria da povoación sometida á
dominación exterior e a unha micro-minoría interior aliada á exterior, tradúcese na criación de vários colectivos partidários; uns con
vocación de governo , outro s de
testemuño. Ao ser a nación e a democrácia os soportes de todos, é
posíbel a confluéncia nun conxunto organizado, sen perder a própria
ideoloxia cada colectivo. E tamén
facilita que se respeite a vontade
daquel colectivo que prefira o testemuño á aspiración ao poder. Porque colectivos testemuñais son
signos de vitalidade e teñen un papel interesante na sociedade.
E a ex isténcia na Galiza de conxuntos, frentes , etc., que aunan os
nacionalistas e conducen a alternativas de govemo, no seu intre, proba a vitalidade do país. É un avance en relación aos anos trinta. Que
exi stan partido s á marxe des tes
conxuntos, por autodecisión , por
preferir pactos pontuais, por testemuñalisrno, etc., non ten tanta negatividade, son respeitábeis.
O camiño percorrido polo nacionalismo galega é xa longo: hai unha
concienciación crecente sobre a
Galiza como nación, hai unha institucionalización en curso, hai elaboracións ideolóxicas, aumenta a
capacidade das accións colectivas.
Non hai razóns para considerar negativa a diversidade; nen desesperante o lento medre organizativo e
os resultados eleitorais: estarnos en
plena refrega entre nacionalismo
español de ocupación e nacionalismo galego liberador; refrega cultural ante todo. Conseguir que o tecido social opte por ese nacionalismo básico de que Jala Mella, eis
o lugar da mutación a transferir ás
instáncias políticas.
En suma, A Galicia Posible de Carlos Mella inscrébese na mesma liña
na que escreberon Portela Valladares, A. Villar Ponte e outros: pensadores moi conscientes da descomposición que o "españolismo" produce na Galiza e da capacidade
desta para refacerse como comunidade histórica, como nación. O libro de Mella suma auga ás correntes de vida dunha Pátria necesitada.
Perdóeserne a insisténcia: os partidos ou colectivos galegos deben ser
vários segundo as clases e ideoloxias, de democrácia interna e sentido da realidade, para aglutinarse en
conxuntos ou coaligarse. Asumir
Galiza como nación e programar
como prioritária a ruptura da sua
dependéncia ten que ser comun a
todos, pero só os contrapón aos estatais, non os especifica corno tais.
Un nacionalismo galega sen clarificación ideolóxica, ademáis do seu
cheira populista, poderia ser vítima
de acoso por lembrar formas antidemocráticas. +
FRANCISCO CARBALLO
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: únha visión desde a Universidade :...
-.
.
Británica nas Xornadas
'

',

:. =

ti

de Cultura Galega en Ribadeo
• Galegas no Brasil
Durante o XXIV Congresso
Brasileiro de Língua e Literatura
en Rio de Janeiro, os profesores
Henrique Rabunhal e Cesar Carlos
Moram interviron nunha mesa
redonda sob o título "A cultura
galega na actualidade:
problemática da língua e a
literatura". Aproveitando a estadía
brasileira intervirán tamén nunha
mesa redonda no Instituto de
Letras da Universidade Federal
Fluminense.•

•xornadas
pedagóxicas
Galiza-Portugal
Do 24 ao 30 de Agosto terá lugar
en Ourense as xornadas do ensino
organizadas dentro da Escola
Ibérica de Verao, que centrarán a
sua atención na reforma educativa,
con cursos, seminários didácticos e
obradoiros. Máis información ao
respeito pódese solicitar ao (988)
21 98 39 ou por correo ao apartado
429 de Ourense. +

Per:to de cen persoas asistiron ás conferéncias de ''Mar por medio"
. Eduardo Gutiérrez, alcalde nacionalista de Ribadeo, o doutor Peter
Vickers en representación do Em. baixador británico en España e do
British Council, e o reitor da Universidade de Santiago, Ramón Villares.

• A. DIAZ AMOR/RIBADEO

• Cotobade resístese
á normalización
Por cuarta vez consecutiva o
concello pontevedrés de Cotobade,
govemado polo PP, rexeitou a
proposta do concellal Manuel
Reboredo (BNG) para asumir a Lei
de Normalización Lingüística. A
Leí 5/1988 daba un prazo de dous
anos para os concellos adaptarse, e
neste mes de Xullo volvera a
debaterse, por quinta vez no último
ano e médio se o Partido Popular
non o impide. A proposta
nacionalista inclue a galeguización
dos servícios e documentación do
concello, argumentando na
exposición de motivos ademáis das
razóns legais, informacións como a
proposta da Dirección Xeral de
Xustiza de facilitar programas
informáticos aos concellos para
facilitarlle ese labor.+

Até o 27 de Xullo
celebráronse en
Ribadeo as primeiras
xornadas de cultura
galega que organizadas
polo Concello e o
Centro de Estudos
galegos da
Universidade de
Oxford reuniron perto
de un cento de
asistentes atentos á
peculiar visión que da
Galiza e a sua cultura
teñen distintos
especialistas de
Universidade británica.
A idea de traer a Ribadeo a afamados profesores das universidades de Oxford e cambridge xestouse bai ano e medio no I Seminário de Cultura Galega que convocou a Universidade de Oxford e
. ao que aistiron como invitados es.'p ec i ai s o alcalde de Ribadeo,
Eduardo Gutiérrez, e o concelleiro
de cultura, Balbino Pérez Vacas.

David Mackenzie.

dondas das que cabe destacar a do
profesor David Mackenzie ("A
peregrinaxe sentimental en Juan
Rodríguez del Padrón) , a do profesor Derek Flitter ("A espiritualidade na poesía lírica do rexurdimento ") a do doutor Trevor Dadson ("A vida turbulenta de Diego
de Silva y Mendoza, conde de Salinas e de Ribadeo") e a do decano da subfaculdade de español da
Universidade de Oxford, o doutor
John Rutherford, que falou sobre
"As raigames ribadenses do pícaro español".

Con motivo das xomadas celebráronse en Ribadeo outras actividades culturais paralelas das que cabe destacar o concerto de violin e
piano que ofereceron Natalia Mazoun e Alexander Detisov, o1istas da Orquestra Virtuo os de
Mo cava e o concerto de clausura oferecido pola Banda Municipal e que en honor do invitado
ingleses interpretou, ademai do
repertório galego, unha selección
de canción do Beatle nun e tupendo arranxo para banda de W.
Hautvast. Ao remate oaron o hinos galego e inglé .
En referéncia ás xomadas o alcalde de Ribadeo declarou: " Creo
que a novidade da Xornadas reside, mesmamente, en que on
profe ore británicos, da Universidades de Oxford e Birrningharn,
os ponentes como e pecialista
no re pectivo tema ; non e trata só, por con eguinte, de hispanistas: son tamén galegui tas ,
dándolle ao termo a ignificación
de estudosos da cultura galega' .

O título xenérico das xornadas fai
referencia á frase que os antigos
documentos de propiedadre de terras localizadas á beira do mar facian figurar como remate da localización xeográfica "limita ao Norte con Inglaterra, mar por médio".

De singular significación foi a
mesa redonda que xuntou aos anteriores conferenciantes baixo o título "Galiza: unha visión desde a
Universidade Británica" e que foi
moderada polo profesor Benigno
Femández Salgado, leitor de galega na Universidade de Oxford.

De Luns a Mércores desenvolvéronse as conferéncias e mesas re-

No acto de clausura interviñeron

Barreiro contra Barreiro

Camilo Nogueira

A Galicia posible

Na memoria e no horizonte

Xosé de Coro

Suso de Toro

Carlos Mella

Manuel Fraga lribarne

"Ainda que algunha das ponéncias tiñan referéncia locai , ou
comarcais os temas eran de caracter xeral e como e poido dar
canta, foron dita en galego; na
Universidade Británica tamén e
fala e e tuda unha Hngua tan fermo a coma a no a". •

• História
de Baldaio
Edicións Bahía publica un libro,
dentro da sua colección de guias,
que reivindica para as marismas de
Baldaio o rol de espazo natural
protexido. O libro foi coordenado
por Carlos Vales e X.A Fraga
Vázquez, e conta coa colaboración
de moitos especialistas en fauna,
xeoloxia, conservación, ... Ilústrase
con fotografías e debuxos, propón
intinerários e recolle a história
conflitiva deste lugar que até hai
poucos anos seguía recorrendo os
tribunais para reclamar a proición
das actividades especulativas
dunha empresa areeira. +

• Edición crítica do

Sempre en Caliza
O parlamento e a Universidade de
Santiago asinaron un protocolo
para levar adiante unha edición
crítica da obra política cume de
Castelao. Na mesma reproducirase
facsimilarmente a segunda
ediciónn da obra, con prólogos de
Vitorino Núñez e Ramón Villares,
estudos introdutórios froito dun
traballo de investigación levado a
cabo pala Universidade e a
transcripción das notas do próprio
Castelao. A tirada será de 1.700
exemplares deles 500 en edición
de luxo.+
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Esta convocatória fototaxe. É na pluralidade
gráfica quere ser un luonde o meio da imaxe figar de encontro dos que
xa amosa a sua fonda ca"miramos" e non nos repacidade expresiva cosignamos a adoptar momo linguaxe autónoma.
Até meados de Agosto permanececerá aberta esta exposición de
delos culturais dominanNace "Mirando ao Sul"
vintecinco fotógrafos que desde a sua particular visión queren
tes da cultura anglosaxocon vocación de contiamosar
a
solidariedade
co
Sul
que
tamén
existe.
Agora
está
en
na, esta cultura do Norte,
nuidade, máis alá do reOleiros
mais
xa
se
anúncia
a
sua
preséncia
durante
os
próximos
supostamente universal.
ferente V centenário,,
meses
en
diferentes
cidades
galegas.
Gústame a cultura da
quixéramos que esta
mestizaxe, das mesturas,
convocatória permanececonservando cada quen a súa identidade. diversas tendéncias, fotodocumentalismo, ra anualmente e fose un foro fotográfico de
XURXO LoBATO
Quixemos incluír nesta seleción de autores formalismo, abstrato, conceptual, fotomon- exposición e debate.

Fotografia solidária

John Kimmich .
"Latin Kings ", Chicago.

Javier Bauluz.
"lntifada".

Carlos de Andrés .
Da série "Inmigrantes", Madrid , 1989-90.

Delmi Álvarez.
"Refuxiados haitianos".
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A Concelleria da Muller do Concello
de Santiago convoca o Prémio de Investigación "Coñezamos a nosa História: Mulleres de Compostela". co
obxecto de promover o coñecimento e
difusión do labor desenvo lvido por mulleres compostelás que destacaron ou
foron pioneiras en calquera tipo de actividades (científicas, culturais, artísticas, sociais, políticas, etc .) e por iso
ocupan un lugar na história da cidade.
Os traballos apresentados serán inéditos e terán unha extensión mínima de
30 fólios mecanografados. Pódense
acompañar de material fotográfico. Pode apresentar traballos calquera persoa
sen límite de idade. A dotación do prémio é de 300.000 pts. para o trabaJJo
seleccionado polo xurí. As solicitudes
remitiránse á Concelleria da Muller, r/
Acibecheria, 16-2. 15704 Compostela.
O prazo de inscrición é até o 31 de Decembro, asi como o prazo de apresentación dos traballos.

Certame Modesto R.
Fig~eiredo
Baixo o título de Prémio Modesto R,.
Figueiredo o Patronato do Pedrón de
Ouro convoca o Certame Nacional GaJego de Narracións Breves, co fin de
promover a literatura narrativa na nosa
língua e ao mesmo tempo, sobrancear a
figura do que foi vicepresidente desta
institución e promotor deste certame.
Poderán participar neste certame todas
as persoas que asi o desexen, cunha ou
máis obras que sexan inéditas e non se
teñan apresentado a nengun outro certame anterior. A extensión dos traballos
será, como mínimo, de cinco fólios e como máximo de trinta, mecanografados a
dobre espazo, por unha só cara. No entanto, se a temática ou o desenrolo lóxico da trama asi o precisara, o Xurí poderá reconsiderar esta base. os participantes deberán enviar os seus taballos
sen remite ou outra forma de identificación, no seguinte enderezo: Patronato do
Pedrón de Ouro, Apdo.1046, Santiago
de Compostela-Prémio "Modesto R.
Figueiredo". É absolutamente necesário
que se manden catro exemplares de cada obra apresentada. Para a identificación dos autores a obra ha de ter , ademáis do título, un lema que por butra
banda deberá constar no exterior dun
sobre que conterá os dados do autor/a e
o curriculum vitae que considere oportuno. O prazo de admisión dos traballos remata o 15 de Novembro. A obra
gañadora será premiada con 100.000
pts., e o xurí poderá outorgar dous accésits de 20.000 pts. cada un.

Certame
Anarquista Mundial
A C.N.T. organiza este certame xunto a
outras organizacións anarquistas, os
días 21, 22 e 23 de Agosto. O encontro
terá lugar no Hotel Expo, r/MaIJorca, 123. 08014 Barcelona. O temário do certame inclue temas como "O afundimento do Capitalismo de Estado", "A
situación do Capitalismo e a sua crise
xeral", "A situación do Movimento
Anarquista, das ideoloxias en xeral e a
desorganización e desmobilización dos
traballadores", entre outros. Todas as
Organizacións, Asociacións, Grupos,

con inua'l.á

O trinque

Convocatórias
Mulleres de Compostela
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Colectivvos e persoas que queiran participar terán que apresentar os seus escritos á Comisión Organizadora ao comenzo das xomadas. No transcurso do
certame haberá sesións para a leitura
dos traballos e outra para discusións e
resolucións. Posteriormente, a organización editará un libro onde se recollerán todos os traballos apresentados e as
resolucións adoptadas. Unha Comisión
de Recepción informará das diferentes
posibilidades de aloxamento, segun as
preferéncias e as posibilidades económicas dos asistentes. A organización
montará un posto de venda de material
diverso, e todos aqueles interesados en
instalar un posta deberán porse en contacto coa Comisión do CAM para unha
mellor organización neste tema. Darase
información asimesmo sobre diferentes
lugares onde xantar e os prezos. A inscrición farase enchendo o boletín de
preinscrición á Comisión do C.A.M .
(nome, apelidos, organización, enderezo, código postal , povoación, provincia
e teléfono): Apdo de Correos 1953 ,
08080 Barcelona, ou á Federación Local da CNT en Barcelona: Pz. Duque
de Medinaceli, 6. Tlf. e fax: 318 88 34.

Prémio Xerais
de Novela
Edicións Xerais convoca a novena
edición deste prémio, dotado con
1.500.000 pts. Os textos apresentados
han ser inéditos e totalmente orixinais. De cada orixinal apresentaranse
seis cópias, en papel tamaño fólio ou
en holandesa, mecanografados a dobre espazo, antes do dia 10 de Setembro, nos locais sociais de Edicións
Xerais de Galicia, S.A., r/ Dr. Marañón, 12. 36211 Vigo. Co orixinal, que
deberá se r apresentado baixo lema ,
adx untarase, en sobre pecnhado, o nome completo, enderezo e teléfono do
autor/a, asi como o tíduo da novela,
indicando no so bre: para o Prémio
Xerais de Novela. O xurado emitirá o
se u fallo no curso da cea "Xera is" que
se celebrará na semana do San Martiño. O prémio poderá ser declarado
dese rto polo xurado. Edicións Xerais,
que reserva os dereitos de edición sobre a novela premiada en todas as línguas do Estado, poderá publicar esta,
sen limitación do número de exemplares nen de edicións.

Prémio "Merlín"
Edicións Xerais convoca a sétima edición deste prémio, dotado con 750.000
pts. Os téxtos apresentados deberán ser
inéditos e orixinai s. De cada orixinal
presentaranse seis cópias en papel tamaño fólio ou en holandesa, mecanografados a dobre espazo, antes do dia 10 de
setembro do 1992 nos locais sociais de
Edicións Xerais de Galicia, S.A., r/ Dr.
Marañón, 12. 36211 Vigo. Co orixinal,
que deberá ser apresentado baixo lema,
adx untarase, en sobre pechado, nome
completo, enderezo e teléfono do autor,
así como o tíduo do libre, indicando no
sobre: para o Prémio Merlín. O xurado
emitirá o seu fallo no curso da cea que
se celebrará na semana do San Martiño.
O prémio poderá ser declarado deserto.
Edicións Xerais resérvase os dereitos de
edición sobre a obra premiada e todas
as línguas do Estado.+

Discos
"Sevilla Blues" traballo de
presentación do grupo
Arrajatabla, formado por
Raimundo Amador (exPata Negra), Luís Cobo
"Manglis" (ex-colaborador
de Triana) e Juan Reina .
Por si fora pouco colaboran José Soto "Sorderita'
e Pepe Habichuela. Garantía de calidade para
un traballo que mistura
rock, flamenco e blues e
que "engancha" á primeira. Edita Fonomusic. •

Teatro
Un saña

de verán
do Centro Dramático
O Centro Dramático Galego apresentará a sua última produción en
Monforte de Lemos o dia 1 ·de
Agosto ás 22,30h , no Pazo do
Castelo. +

Anúncios de balde
Escritor cinematográfico oferécese para ela bor ación de guións. Tlf.
(986) 22 61 52. Chamar
de 15 a 16h.
Tea de liño, primeira
calidade e bon prezo.
Véndese por metro.
Tlf . (986) 31 24 87 /43
99 62.
Yendo casa de pedra ,
totalmente restaurada e
amueblada con antiguedades, muros de l m de
grosor, 2 prantas, 190
m2, solos e teitos de madeira, charrtiné de pedra,
auga, luz, etc. Val con
moita vexetación, perta
do río Miño. Finca con
froitales. 18.000.000 pts.
(facilidades). A 30 km de
Ourense. Tlf. (981 ) 22 12
63. Femando Zapata.
Laura Quintillán (violino e cinta), Kukas (pincel e proxector), e Francisco Souto (voz) fan
posível América recital
con textos de: Rafa Vilhar, Xela Arias, Lino
Braxe, Antón Rei xa,
Francisco Duarte Mangas, José Viale Moutinho, José Emílio Nelson,

Iñigo Arambarri e
Eduardo Galeano. Mú ica: Laura, Deseños: Kuka . Intere ado , contactade cos telefone (98 1)
76 23 31 -Paco- e (98 1)
23 03 71 -Laura-.
Troco ou vendo mel e
polen producido na
meia montaña ourensá.
Mando
información
sobre o manexo das colmeas aos intere ados que
o desexen. Jo é Luí Cortizo Amaro. 32435 Rubillón-Avión (Ourense).
Desexaria e tabelecer
contacto con per oas de
fala grega . Podedes escreberme ao Apartado
938 de Santi ago d e
Compostela

r--------------,
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1
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1
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Yendo ou troco obres
con mataselos e rodillo conmemorativos ,
o mái do ano 1980 e
1981 , acepto outro obre ou e lo . Ri cardo
Alon o, rua Compo tela
2-3C, 36700 Tui. TI f.
(986) 60 35 59.
A revi sta Reno a~ao"
de eja contactar com organizac;óe reintegracioni tas galegas ou de paíe de fala comum portugue a para intercambiar
revi ta , livro ... Intre acto podem- e diri gi r ao
aparcado do correio
24034 de Madrid.
"Ronseltz. S.A.", empresa de palabra . Yoda ,
bautizos, dia da letra
galegas. Recitado de clásicos e produción própria. Tlf. (982) 52 18 90
Mondoñedo.
O programa " o Aire
coas orque tra s e grupos da Galiza . Manda
a tua ca se ll e ao eguinte enderezo: Antena Louro R adio , Pro g ra ma • o Aire' . r.
Ra món Gonzá lez, 191A. O Porriño. •

Música
Fame Neghra

Mas o menos bas

Treboada Edicións ven de se estrear no eido musical coa edición
<leste traballo, tiduado Benvidos a
Famelándia, e que contén catro
temas: "Violéncia", "Navidades
negras", "Volve ó rebaño" e "Racismo de Estado". Treboada está
fonnada por un colectivo de xente
que ven doutras experiéncias na
Galiza, como fanzines, colectivos
libertários, okupacións, etc. e que
sentían desde hai tempo a necesidade de organizar a distribuición
de materiais alternativos , de axudar aos proxectos criativos e reivindicativos do país, e en definitiva, de plantar cara á política empresarial de consumo e negócio e
potenciar a comunicación daqueles que si teñen algo que dicer.
"Treboada Edicións", Apdo. Correos 259. 15080 Compostela. Local: República do Salvador, 12baixo. Compostela. Pódese pedir o
catálogo ao apartado, enviando selo para a resposta.

O grupo coruñés actuará no pub
Tabasco da Serra de Outes, o dia 7
de Agosto.

Elementos
Rock arzuano no pub Tabasco de
Serra de Outes, o dia 31.

Na Lua
Concerto na inauguración do parque da Almáciga, en Compostela,
o día 30 ás 20,30h.

Celtas Cortos
O dia 30 ás 32h na Praza da Quintana, en Compostela.

Jazz
David Mitche11 actuará o dia 30 á 1
da madrugada, na praza do Toral
de Santiago.

Salsa
Eddy McLean e o se u grupo na
Praza do Toral, en Compostela, o
dia 31 ás duas da madrugada.

20h na imediación da Alameda
de Marín a actuación da banda
"Carluke aledonia Pipe Band",
de E cócia, e " Bagad Son hiren
I /Korri ged I Douardenez', da
Bretaña.

F lklor Int rna i nal
O Colectivo Etnográfico " A Bu xaina", no Centro Recreativo Artí ti co e Cultural de Coru xo (Vigo) organiza unha nov a ed ici ó n
do Folklórixo Internacional de
Coruxo, que terá lugar no campo
de fútbol do Bao-Coru xo, o dia 3
de Agosto ás 21 h. P articip ar án
nesta edición representantes de
Escócia, Paraguay, Aragón , Castela, Estados Unidos , Portugal e
Gal iza.

Xornadas de Folk
O VIII Festival Intercéltico do
Morrazo clausurarase en Moaña
con este apartado, que ten programadas as actuacións do grupo escocés Wolfstone e do portugúes
Júlio Pereira (dia 31) , do grupo
basco Oskorri e os galegas Milladoiro (dia 1), e dos vigueses Fol
de Niu e os Celtas Cortos, de Valladolid (dia 2). Todos os concertos serán no Campo de fútbol de
Moaña ás 22h. A organización do
festival, en colaboración co Ateneo Santa Cecília de Marín, ten
previsto para os dias 29 e 30 ás

Seguridad Social
Concerto o dia 5 ás 23h no Parque de Castrelos de Vigo. Prezo:
800 pts.

Dire Straits
Estarán no Estadio de Balaidos o
dia 20 de Agosto, custa 3.000 pts.

Coros e Danzas
Actuación do Coro, Ballet e Orquestra do Exército Ruso no Centro Cultural Caixavigo os días 29
(ás 21h) e 30 (ás 22,30h). +

axenda
• MC/A CORUÑA
Onde está o ponto de mira, o esforzo
adicional ou o do peito? alguns despistados entendemos que cultura é algo
máis; aínda que, talvez, achámonos trabucados; da gozada da que fala o señor
conce!l ei ro de Cultura de Vigo, pois
pouco que dicer. A imaxinación brilla
pola sua inex isténcia. A repetición da
repetición. Porque, aínda que se entende que as fes tas son para todos , xa é
tempo de comezar a pensar o re levo de
certos fi lmes qu e ademais de caducos,
ne stas, non aportan gran cou sa; algo
que, polos feítos, lle sucede tam én ao
próprio responsábel do aburguesamento
existente na "Programación verán 92".
Nunha sociedade de libre mercado, de
iniciativa privada, don Francisco Santomé teria razón de ser tan só, sempre e
cando asegurase a xestión económica,
cousa que non sucede. Pola ou tra beira,
a progresista - posto que agora xa non
se quer nen fa lar de socialismcr- tampouco poderia es tar onde está por inc umprimento de ámbas e duas regras:
falta de espírito crítico e quebra técnica
na xestión económ ica. O di a que o persoal entend a que non son unicamente
a siglas nen as bandeiras qu en fan e
desfan, senón as incapacidades dos humanos refecti das nos seus mesmos rostos como daguerrotipos, daquela certos
vividores no n durarán nen tres horas no
"ponto de mira" dos cidadáns.

Noraboa para o doutor Forcadela, quen
defendeu de maneira sobresainte a sua
tese sobre o noso bardo Pondal [A poesía
de Eduardo Poruia[J o pasado 17 de Xullo, na Paculdade de Filoloxia de Compostela <liante dun tribunal -presidido
por don Xesus Alonso Montercr-.composto polos profesores don Basilio Losada Castro, don Anxo Tarrío Vareta, don
Darío Villanueva e don Xosé Luís Méndez Ferrín. Foron perto de cinco anos de
lajbor que ficarán aí para os estudosos e
investigadores do criador do hino galego; unha obra extensa e metódica que,
sen dúbida, será consulta abrigada no futuro. "Agora, uns días a Irlanda, a disfru-

tar". Mais, antes,
Horizontes
do
Atlántico, en Baiona, onde teremos o
pracer de escoitar a
sua musicalidade
poética nunha festaaudición onde será
- - - -..
..._- apresentada Nausícaa, carpeta que
contén grabados de
, _ _ _ _ _ _ Laxeiro, con'feccionada conxuntamente
por toda unha equipa de participantes
nas suas diferentes
artes: son xustamente 65 exemplares
asinados polos autoCHELO
res agrupados no
evento. "Será o próximo dia 7 de Agosto, motivo polo que estou retrasando a
viaxe, pois marcho ao dia seguinte".
E , se se me permite, suscribir plenamente A palabra de Fidel, antoloxicamente plasmada por Méndez Ferrín
nun alarde de valentía dos que xa van
quedando poucos. Ainda que non son
santo da devoción do loitador nacionalista, si, nesta ocasión, hei confesar que
foi un pracer compartir as suas inquedanzas sobre un anaco de história que a
hipocresía e a estupidez dunha sociedade xeralizada desexa afastar sen o máis
mínimo roibén. •

Exposicións

Publicacións
Cecilia Najles

Fotografías na sala Studio
34 de Ourense.

Mo tra fotográfica na Casa
da X uventude de Ourense.

Anna Ygle ia

Hórreo

Mostra "Innovation ",do 14
ao 28 de Ago to na Sala de
Arte Caixavigo. Pintura obre móbei .

Ca rl os Alján mostra a sua
colección de hórreos na Sala
Laxeiro, na Praza da Princesa de Vigo.

Col cci" n
A pa rti res do di a 30 poderanse ver no Museo do Pobo
Ga lego e no mosteiro San
Ma rtiñ o Pin a rio d e C om poste la, unha mostra que recolle os fondo s artísticos da
Xunta de Galícia.

Amélia Canosa
Bu a
Pinturas e gravados no pub
Can-Can de Santiago.

António
Heredero
Acu arelas e óleos no Casino
do Atlántico da Coruña.

América
" A História Natural de
América" é o lema da mostra que alberga o compostelán Pazo de Fonseca.

NTA
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u

Anos despotricando contra a Barcelona olímpica e surpréndennos cun extraordinário espectáculo de La Fura
dels Baus -nada menos- na cerimónia de máxima audiéncia! É posíbel meirande finura?
Üs donos do catarro están xogando con certa intelixéncia,
aproveitando o noso compás de espera. Por baixo o rio corre, afogando a cultura de base que naufraga contra corrente nos mecanismos de mercado, sen que os seus apagados
berros de denúncia e noxo cheguen a emerx:er do remuiño.

A ponte
sobre o rio Kwai

Exposición no M useo M unici pal de P o ntevedra, no
Edificio Sarmiento.

Xurxo Lob ato
A Galería Sargadelos do Ferrol apresenta a sua mostra
fotográfica "Viaxe á Costa
da Morte".

Julio Prieto
Nespereira
Mostra antolóxica das suas
obras na Casa da Cultura e
Xuventude de Xi nzo de Limía.

Carteis Olímpicos
Exposición na Casa da Cultura de O Grove.

O Sul
Na Casa da Cultura de Oleiros está aberta a mostra fotográfica "Mirando ó sur",
dentro das actividades en
resposta ao s actos do "V
Centenário ".

Gravado
Páx1nas coordenadas por·
MARGA R. HOLGUIN

Fraga achéganos a Fidel Castro e eu agradézollo moito. A
cámbio Bibiano, o cantautor comprometido dos 60 -cando
Iribarne asinaba penas de morte ou aplicábaas sen sinaturas- Bibiano <licia, tráenos a Xulio Iglésias! Como entendelo?

Televisión

Rogélio Sanz

Ourense
Turístico

Un derradeiro consello? Aprender a ser só, a pensar por
un mesmo. Teño para min que este é o antídoto mellar
para sobreviver nestes difíceis tempos onde xa non é <loado distinguir os bons dos maos na novela.

O M useo Provincial de Lugo acolle a mostra itinerante
de fotografía " I m ax es d a
Arte en Galicia".

Novos Valores

Carla Tronc

A _migas e amigos, isto remata aqui. Ainda que intentei
misturar cal e area nesta pequena columna do xornal, fóiseme a man sempre ao máis chungo pois a Parker quixo
:trazar secas frases pintadas con sosa cáustica. Difícil resul. t.a. falar ben rodeado de masas masculinas hipnotizadas
.por cinco aros entrecruzados no televexo.

Arte Galega

Andaina

Pinturas na Sala dos Peirao (Praza da Constitución),
en Vigo.

XURXO ESTÉVEZ

Torna boa nota diso, pensamento, ou desintegrarante con
chumbo ou aplausos para sempre. •

Xan G. Muras

ÉLIDA ESPINOSA

SÓ ENTRE ·5 AROS E ADEUS

Só emerx:e ás veces , coa forza requerida: Los Angeles-Alariz son eses insubmisos males necesários.

Exposición na Sala do BBV
de Vigo.

Oleos até o dia 13 de Agosto
na Sala de Arte Caixavigo.
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A crítica

Novas sensuais

Elida Valdés
Espinosa
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Exposición dos traballos do
curso "Gráfica 92" no Edifício Arquivo de Betanzos. •

Número 3 da segunda época
da revista de pensamento feminista Andaina cunha chea
de cont ido s interesantes .
X unto a seccións habituais
como "Celebridades'', "Den ú nc i as e Comento s" ou
"Perfís", ce ntra esta nova
entrega un amplo dossier sobre demografia. A Campaña
a prol da compartición do
traballo doméstico , a celebració n do Dia do Orgullo
G ai e Lesbiano, unha conversa con Marina Mayoral,
os problemas do agro galego
e a lembranza e reivindicación de mulleres protagonistas da história e da cultura
son outros dos temas abordados, ademais dos comentos sobre cine, arte, viaxes e
literatura. Todo esto e máis
por 400 pts., e pódese atapar nas librarías Librouro
(Vigo), Tanco, Ronsel e La
Región (Ourense) , Michelena e Paz (Pontevedra), Couceiro, Xiada, Didacta e Lume (A Coruña), Couceiro e
Abraxas (Compostela), e nos
locais de diversas asociacións feministas de todo o
país. Contactos: Rua do Vilar, 23-2. 15706 Compostela.
Tlf/Fax: (981) 58 81 01. Recepción de artigos do próximo número até o 10 de Outubro. Traballos mecanografados a dobre espazo. •

Realizada no 57 . Recoñecida pola indústria con sete Oscars, recrea un feito
real acontecido durante a II guerra
mundial no território en poder dos xaponeses. O autor foi o xa mítico director David Lean , finado recentemente
cando preparaba a sua volta ao cinema.
Lean deixounos ademais filmes como
" Lawrence de Arabia" e " A filla de
Ryan", e destaca pola sua habilidade
para misturar o espectáculo co intimismo nas suas histórias. O dó interpretativo que manteñen Alee Guinnes e Sessue Hayakawa no filme é antolóxico, e
outro dos seus atrativos é a perfecta
factura técnica e artística. Na TVG o
venres 31 en "Telecinema" .

Heavy Metal
Curiosa produción de debuxos animados que racha frontalmente coa liña seguida polo resto do mercado. Tomando
como ponto de partida o estilo visual e
narrativo do famoso grupo francés "Metal Hurlant", o filme ten un conxunto de
histórias de temática e orixe variada,
adubiadas con música na mesma liña.
Filme realizado con técnicas fotoscópicas e unha cámara multiplano. Feíto no
81 por Gerald Potterton, pon un coidado
especial na banda sonora, un conxunto
de temas moi axeitados ás diferentes
histórias e que inclue traballos de Black
Sabbath, Blue Oyster Cult, Cheak Trick
e Devo, entre outros. O día 31 na "Segunda Sesión" da TVG.

Lordjim
Realizada no 64 por Richard Brooks. A
adaptación da coñecida novela de Joseph Conrad permitiulle abordar un te-

ma querido na sua obra, o da segunda
oportunidade. Ademáis dos considerábeis meios de produción cos que se
contaba, filmouse en exteriores orientais para darlle maior realismo. Narrativamente está marcada polo carácter dos
exteriores, maxistralmente recollidos
polo veterano Freddie Young. Poderémola ver o domingo 2 en " Entrada Libre", na TVG, e está protagonizada
por Peter O'Toole, James Mason, Akim
Tamiro:ff e Elli Wallach, entre outros.

Atraco Perfecto
Obra mestra do xénero negro e peza de
estudo para futuros directores, realizada '
por Stanley Kubrick no 56. Con escaso
presuposto e coa colaboración dun actor
caído en desgracia polo seu comportamento diante da Comisión Me Carthy,
Sterling Hayden, o xove director tomou
o libro de Lionel White e pediu a Jirn
Thompson a sua colaboración para darlle ao guión o necesário ton. O resultado foi unha pequena marabilla narrativa. Reforzada por unha voz en off, vai
cunha precisión cronométrica, e o desenrolo do asalto é exemplar. Sábado 8
en "Butaca Especial", da TVG.

O asalto
O c;inema holandés é cáseque descoñecido para nós. "O asalto" foi un dos grandes éxitos intemacionais da cinematografía daquel país. Feita no 1896 por
Fons Rademak.ers, acadou o Globo de
ouro ao mellor filme estranxeiro e foi
candidato ao Osear. Recrea un dramático feíto real acontecido nunha pequena
vila de Holanda a piques de rematar a II
Grande guerra. Obra de grande contido
dramático, coidada e caracterizada pola
sua eficácia narrativa. O dia 7 na TVG
no espazo "Segunda Sesión". •
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A NOSA TE

TRES EN RAIA

Vacacións
• XOSÉ A. GACIÑO

on todos están de vacaci óns
nestas datas , ainda que ás veces os meios de comuni cación
apresentan como xeral unha situación
-a posibilidade de viaxar, por exemplo- que apenas disfruta un tércio da
povoación. Pero o certo é que son estas datas as que aproveitan os governantes para tomar esas decisións que
eles mesmo califican de impopulares
pero necesárias (sem pre son impopulares: o de necesárias case sempre é
discutíbel). Aproveitan que os cidadáns teñe n a garda baixa e andan
máis dispersos que de costum e para
atacar con decretos que contribúen a
facernos máis difícil a vida ou que rematan coas poucas e sempre efímeras
ilusións que este sistema económico
pode espertar entre a maioría nas
suas coiunturas máis favorábeis .

N

ANXO IGLESIAS

Fidel Castro
1

Cuba é máis democrática ca os Estados Unidos'

•TOMAS BORGE

A

democrácia en Cuba é un dos temas máis polémicos e recurrentes
cando se tala do lider cubano. O
ex-ministro sandinista e escritor, Tomás
Borge, aborda precisamente este tema
nunha entrevista recentemente celebrada
na Habana. Borge coñeceu a Castro en
1978, cando a guerrilla ainda non tomará
o poder en Manágua. Catorce anos despois e coa crise do Leste de por médio, '~
etapa máis dura que tivo que viver a revolución " segundo Fidel, ambos conversan
de novo.
Hai pouco dixo que á Unión Soviética
déra nlle unha puñalada nas costas .
Acaso ere que Gorbachov estaba nesa
conspiración

Non. Non podo dicer tal causa de Gorbachov. O que aconteceu na Unión Soviética
foi un acto incríbel de auto-destrucción.
Non podo asegurar que Gorbachov quixese destruir a conciéncia a URSS porque o
seu obxectivo era o melloramento do socialismo. O imperialismo nunca daria derrotado a Unión Soviética se os soviets non se
tivesen auto-destruido. O socialismo non
morreu de causa natural: foi un suicídio.
Para a maioria dos líderes revolucionários de hoxe en Latinoamérica, a crise
do socialismo ten un responsábel intelectual que se chama Stalin.

Coido que Stalin caeu en grandes erras,
· pero tivo acertos importantes . Históricamente parece unha parvada acusar a Stalin do que está a pasar na URSS, porque
non hai ser humano que individualmente
poda ter tanta influéncia.
Teño criticado moitos aspectos de Stalin.
Coido que cometeu abusos de poder
enormes. Houbo que pagar un précio altísimo, en termos humanos e económicos,
por querer socializar a terra nun tempo
tan breve e a traveso da violéncia. Pero
ninguén pode negar que os governos oci-

dentais apoiaron a Hitler até que se converteu nun mostro. Igual mente é certo
que todos foron débiles con el. lso engadou o expansionismo de Hitler e o temor
de Stalin o que o levaria a algo que nunca deixei de criticar: procurar a paz con
Hitler a toda costa que foi unha flagrante
violación de princípios para gañar tempo.
Nós nunca negociamos nen un só princípio para gañ~irmo$ tempo . Outro gran
erro foi enviar fropas segundo ós nazis
atacaban Polónia para ocupar aquil território en disputa. A guerra lóstrego contra
Finlándia foi outra falcatruada. Estes
erras sucesivos atrairon a antipatia de
grandes sectores da opinión pública e comunistas de todo o mundo houberan de
valerse para defender estas posicións. A
grande desconfianza que de todos tiña,
levouno a cair na trampa das intrigas alemáns e lanzou unha terríbel purga no
exército . Case decapitou as forzas armadas na véspera da guerra.
E que lle parece que fi xo de positivo?

Estableceu a Unión Soviética e consolidou o que Lenin tiña iniciado: a unidade
do partido. Deu un pu lo ao internacionalismo e levou a termo a industrialización. Un
gran mérito de Stalin ou do colectivo que
representaba foi transferir as indústrias
estratéxicas a Sibéria. Unha vez que comezou a guerra, Stalin dirixiu o estado
con abelenza. lso ninguén o nega.
En toda parte, e os círculos de esquerda non son menos, reclaman democrácia. Que significado lle dá a este conceito?

Brevemente, Tomás: democrácia, como
definira Lincoln, é o governo do povo, polo
povo e para o pavo. Para mina democrácia implica a defensa de todos os dereitos
dos cidadáns , entre eles o da independéncia, o dereito á liberdade, o dereito á
dignidade nacional, o dereito á honra. Para min, a democrácia significa a fraternidade entre os homes. O que digo é que a
democrácia capitalista burguesa non aten-

de nengun destes dereitos. Cómo se pode
falar de democrácia nun país no que hai
minori as con fortunas inmensas xunto a
outros que nada ten? Que fraternidade e
igualdade pode existir entre un esmolante
e un millonário? O noso sistema é moito
máis democrático qu e cal quer outro. E
moito máis ca o dos estados UNidos.
Queria que me talase sobre a batalla de
supervivéncia da revolución cubana no
terreo económico. Como se estabelece
en termos inmediatos e estratéxicos

No 26 de Xullo de 1989, aniversário do
asalto ao cuartel de Moneada dixen algo
que sorprendera moita xente: "tern os que
ser máis realistas ca nunca. Pero ternos
que adevrtir ao imperi al ismo que non se
faga ilusións coa revolución nen co n a
idea de que non irnos resistir a caida do
bloque socialista. Porque se mañá hai un
enfrontamento civil ou esnaq uízase a
URSS, algo que non desexamos, con todo
a revolución cubana seguira a loitar e resistir". Fíxate ben que esas palabras foron
pronunciadas dous anos antes da disolución da URSS.
E que aconteceu?

Con gran sacrifífio tivemos que establecer
prioridade e comezar o Periodo Especial
en Tempo de Paz baseados nos plans que
tiñamos previstos para un caso de bloqueo
naval total. Estamos a traballar con menos
do 50 por cento das importacións de petróleo que tiñamos e con menos do 40 por
cento das importacións que o pais recibia.
Cal era o noso obxectivo? Que o periodo
especial non fose só para resistir senón tamén para desenvolver. Teriamos que interromper a producción de todo o que non
fose imprescindíbel o que afectaria aos
programas de asisténcia social, de vivenda, de atención ao nena, de escalas técnica e de universidades. Asi que continuamos cos programas prioritários. Por exemplo os que se relacionan coa bio-tecnolo. xia, coa indústrioa farmacéutica, o equipo
clínico, a alimentación e o turismo .+

Este ano en concreto, cando teñamos
xa esq uecidas as vintecatro horas diarias de xogos olímpicos televisados ,
cando se agote o tempo de dar a volta
ao mundo á beira do Guadalquivir
- agora ou nunca, xa saben-, cando
volvan os rapaces á escala, xa terá aumentada dabondo a nasa contribución
á Facenda Pública, e máis que aumentará con efectos retroactivos, se o Tribunal Constitucional non o remédia .
Quizais teña tamén comezado o aforro
de gastos , presumibelmente alguns
dos de maior repercusión social (a
asistencia sanitária pública, por exemplo, que xa andan os abutres privados
atentos a devorala).
Polo menos hai que agradecerlles que
ainda conserven certo pudor e que non
se atrevan a provocar abertamente á
opinión pública, mesmo que pensen
que existe a opinión pública. Hai que
agradecerlles que non despreguen toda a arrogáncia de que son capaces,
que o fagan ás agachadas, como recoñecendo, indireitamente, que están facer algo ruin . Certo que poderíamos
agradecerlles máis : que levasen o seu
pudor ás últimas consecuéncias e
practicasen o sano e esquecido exercicio da dimisión.•

VOLVER AO REGO

O

notábel non foron os apoios ao
presidente de Cuba nas ruas
de Compostela ou na visita a
Láncara. Pode que fosen 500 ou que
fosen mil os que vitoreaban a Castro
en Santiago (El País titulou "médio cento", mentres na información talaba de
400) . Pode que só a queimada contribuise a disimular o incomodo nos homes do PP chegados a Láncara.
O máis significativo foi que ninguén cri ticou a Fidel, ninguén o abucheou , nen
lle reclamou supostas propriedades ,
nen lle chamou dictador a berros. E
non seria porque os médios de comu nicación non o alentaran. Algunhas forzas, como Converxéncia Nacionalista
Galega, mesmo pagaron anúncios na
prensa chamando ao "rexeitamento"
do lider cubano.
Este pavo "conserv dor", o que "sempre vota dereit '
áis unha
vez á troupe
madrileños.

