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Tres mil galegos afectados 
pola presunta estafa de Amway 
A Fiscalia do Tribunal Superior 
de Xustiza de Catalunya apre
sentou unha denúncia contra 
Amway España, acusándoa de 
estafar a 80 mil persoas, unhas 
3.000 na Galiza. Esta firma dis
tribue produtos de limpeza, hi-

xiene e beleza persoal median
te a venda por catálogo, cap
tando sócios que van confor
mando unha estrutura pirami
dal, na que o consumidor é, á 
sua vez, distribuidor.• 

(pax. 11) 

10s Estados Unidos 
tamén poden romper' 
(J. Gutiérrez, dirixente hispano de Los Angeles) 
Juan José Gutierrez é o director 
do One stop immigration and edu
catíonal center que, segundo un
ha tradución aceitábel , significa 
Pausada dos inmigrantes e centro 
educacional. Trátase dunha aso
ciación oficialmente recoñecida e 
sen ánimo de lucro que posue as 
suas instalac ións na Avenida 
Wl:littier no leste de Los Angeles, 
miolo do bairro hispano desta ci
dade, na cal residen máis mexica-

nos que en nengunha outra urbe 
do mundo, non senda México ca
pital. "O 40% da povoación de Los 
Angeles é xa hispana", comenta 
Gutiérrez, nunha cidade de máis 
de 12 millóns de e que considera
da por si só representaria a déci
mosegunda poténcia económica 
mundial. O risco de conflito é visí
bel . Os hispanos apenas cantan 
con representantes políticos.• 

(pax. 14-15) 

O Consello Regulador do Ribeiro, 
lugar de regueifa entre PP e PSOE 
O Ribeiro volveu entoldarse un
ha vez máis entre as mobiliza
cións sindicais, as iíltervencións 
políticas e os manexos dos in
dustriais do sector, conxunto de 
factores tan inestábeis que se
mel la imposíbel unha paz para 
o viña a pesar das negociacións 
que finalmente realizan Unións 
Agra ri as e a Conselleria de 
Agricultura. O contlito do Ribei -

ro , en contra do que pode pare
cer, é permanente , e sobre as 
yiñas que miran ao Miño e ao 
Avia cócense caldos moi alleos 
ás uvas, ao seu précio e á sua 
calidade, un conflito que voltará 
a xenerarse en canto ás cir
cunstáncias pol'ticias necesiten 
doutra batalla na que dirimir as 
suas desputas. + 

(pax. 5) 

Tres novos grupos folk 
entran no mundo discográfico 
Non é que se producise un de
sembarco de gaiteiros na xeogra
fia musical galega; é que estamos 
asistindo, dun tempo a esta parte, 
a unha progresiva recuperación 
(ás veces actualizada) dos nasos 
sinais de identidade folclórica. Es
te "máxico" ano 92 está senda, 
certamente, ventureiro para a mú
sica de rafz, que cunha frecuéncia 
inusitada, consegue xermolar no
vas nomes. Pero hai máis: festi -

vais que se van consolidando, co
ma o Certame de música folk, de 
Vilagarcía ; a Mostra Galega de 
música folk para artista noveis, da 
Asociación Cultural Cidade Ve/la 
de Santiago, ou o máis recente 
Festival Pelegrín de música folk. 
Este foi tamén o ano do asenta
mento na Galiza dunha brillante 
iniciativa xurdida en Portugal : os 
Encontros da Tradición Europea.+ 

(pax. 19-20) 

Corporación Noroeste foi vendida pala 
metade do seu valor real 

Galiza perde 
os seus 
• cimentos 
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XOSÉ LOIS 

Corporacíón Noroeste, que agrupa a 45 das principais e 
máis innovadoras empresas galegas, malvendeuse ·pala 
metade do seu précio real. A necesidade de diñeiro da 
família Fernandez Fernández propiciou unha operación 

comezada xa hai tempo. As divisións familiares e a 
"traición" dalgun conselleiro permitiu unha operación que 

deixa a Galiza sen unha parte d.o seu tecido industrial 
máis sólido, s-eguindo a desposesíón do capital galega 

iniciado na década dos setenta. 



Os problemas de liquidez da família Fernández-Fernández serian a causa 

Cimpor merca 
. Corporación Noroeste 

pola metade do seu valor real 
G. LUCA DE TENA - A. EIRÉ 

A Corporación Noroeste malvendeuse porque a Família Fernández-Fernández necesita liquidez económica. 
As accións que estaban a9 1.200 por cento foron vendidas ao 730 por cento, segundo poñen de manifesto 

accionistas contrários a esta venda. A sua compradora, Cimpor, xa te~ manifestado que se desfará daquelas 
empresas que quedan fóra do ámbito do cimento e os seus derivados. Mentres _uns afirman que "é algo lóxico no 

libre mercado", o BNG sinala que esta venda é un feíto máis de "desposesión" do capital galega. 

· Aleluias do saldo da Corporación 
Acaban de saldar unha trabe de carga da 
maltreita casa industrial galega e, baixo unha 
chuveira de pó e_cascotes, algunhas coñecidas 
voces do foro público aseguran que saimos 
mellorados. 

É tan viciosa moralmente á intentión do 
argumento positivo, está tan lonxe de 
representar a importáncia da operación de 
extrañamente e inmediata liquidación de parte 
do Corporación Noroeste, que reclamamos o 
direito á ironia. Algunhas desas opinións 
ditirámbicas proceden dos colaboradores 
direitos e principais de Fraga lribarne, 
anovador dá difícil arte do cinismo público 

· durante os tempos competidísimos da 
Dictadura. Na contado que foi ministro de 
Franco están anotadas pérolas coma a da 
democrácia orgánica, o contubérnio de 
Munich, o respeito ao sagrado dereito a 
emigrarou a consagración da diferéncia (a 
miséria moral e material) como virtude. O 
governo Fraga~gasállanos agora con que 
"chegou a época da ilusión e Portugal non 
compra un grupo de empresas senón que 
inviste capital extranxeiro que é o que nós 
queriamos". 

A realidade volve a estar nas antípodas de onde 
sinala o presidente da Xunta e a sociedade 
galega ten dado ben mostras de preocupación 
por todo o que representa, entre elas unha folga 
xeral. Durante un longo periodo de crise ( 1976-

1991) o volume total de ocupación industrial na 
Galiza desceu un quince por cento, ·o que 
representa 178.000 empregos netos. Segundo 
sinala Xavier Vence no seu clarificador traballo 
Estructura e Crise da lndústría Galega (A Trabe 
de Ouro, número 1 O), esta evolución 
continuadamente en debalo do volume de 
emprego contrasta coa evolución experimentada 
no conxunto dos paises da OCDE, 
particularmente nos anos oitenta, cun aumento 
aproximado do 12 por cento. A importáncia 
desta progresión á baixa é notábel incluso cando 
se compara co Estado español, que con todo e 
representar o pior comportamento da CE, 
recupera o n ível do 76 grácias ao crece mento da 
segunda metade dos oitenta. 

Os traballadores das empresas da 
Corporación Noroeste protestan contra este 
cámbio de man porque ~aben que a compra ou 
saldo, segundo os casos, de Astano (a galería 
das promesas burladas), Fenosa (succión 
eléctria) o Banco do Noroeste (o esperpento 
de Rumasa), Barreras (os barcos roubados), 
Motores Deutz (Made in Germany) ou o Grupo 
Alvarez (o précio dun anúncio), derramaron as 
empresas e as vidas de moitos dos que ali 
traballaban. 

O asalto portugués sobre Corporación 
Noroeste non é unha trasacción novedosa, 
moderna nen liberadora. O outono das 
alfándegas non chega a Galiza acompañado 

de novas agramas da actividade productiva 
senón como liquidación xeral no entanto a 
actividade produtiva de mercadorias se 
concentra cada vez máis nun certo número de 
paises. Ao que estamos asistindo é á 
desposesión da ·estructura produtiva galega, 
síntoma principal do colonialismo interior. Coa 
compra da Corporación Noroeste aumenta a 
dependéncia. 

Paro o caso concreto deste conxunto de 45 
, empresas do Grupo Fernández, a desposesión 
prodúcese con duas agravantes de peso. A 
primeira é que se dá nun entramado industrial 
familiar que fara trazado coa intención de 
reservar unha parte das plusvalias para a 
reproducción da actividade productiva, a 
atención á cultura e a investigación. Entre os 
herdeiros dos irmáns lugueses hai persoas de 
responsabilidade que procuraron por todos os 
meios seguir o camiño inverso e nesa teima 
acaban de saldar unha das principais empresas 
do grupo pala metade do seu valor. 

A segunda consideración é que non será a 
Cimpor portuguesa, con certeza, quen 
administre a Corporación. A Cimpor é unha 
empresa pública na véspera de ser privatizada. 
e compra na Galiza porque ten un bó contrato 
de venda na man. O que pode vir despois é 
unha agonia especulativa con novas asaltos á 
casa en ruinas da indústria galega.• 

ANOSA TERRA 

Do informe 
trascende o interés 
principal do 
comprador pala 
fabricación de 
cimentos. 

O primeiro clan industrial galega, 
o Grupo Fernández, renúncia por 
divisións internas ao control e in
fluéncia da área de fabricación 
de cimentos. A venda de Corpo
ración Noroeste non só recorta o 
poder do grupo senón que liqui
da algunhas das empresas máis 
anovadoras do país cuxa criativi 
dade dependia do funcionamen
to da corporación. 

Na operación de traspaso a Por
tugal da Corporación Noroeste, 
aprobada pala Xunta e o governo 
Central, vai implícita a desapari 
ción de boa parte das empresas 
do grupo. A compradora Cimen
teira Portuguesa (Cimpor), anún
cia a sua intención de prescindir 
das actividades non relacionadas 
cos cementos e os materiais de 
construcción . O Grupo Fernán
dez (Pescanova, Zeltia, Transfe
sa), exemplo de agrupación em
presarial de funcionamento non 
delegado, vende a baixo précio 
un dos seus barcos enseña. 

Saldo de empresas 

A pouco de se coñecer o acordo 
entre a maioria dos herdeiros e 
accionistas do grupo para tras
pasar o control de Corporación 
Noroeste aos portugueses, a 
Cimpor anunciou que tiña inten
ción de prescindir da firma Nora-

(Pasa á páxina seguinte) 

O que pode pasar 
é que a Cimpor 
cope o mercado 
coa sua produción 
en Portugal, que 
ten mel.lor prezo. 
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Empresários galegos 
Os irmáns Antonio, Xosé e 
Manuel Fernandez López fun
daran Frilugo, Zeltia, Pescano
va, Matadeiro de Mérida, Cor
poración Noroeste e Transfesa 
entre outras empresas. Mili
tantes do galeguismo répubU
cano, con biografias personais 
que atravesan con dificulda
des de diferente grao o golpe 
de estado de Franco, os ir
máns Fernández distínguense 
polos seus apoios a empresas 
culturais galegas. Preocupa
dos polo atraso do seu país, 
comprenden que a integración 
social só poderá darse nunha 
cidadania culta, consciente da 
sua identidade. 

Os tres irmáns fixeron sempre 
ostentación do seu galega. An
tonio Fernández prestou apoios 
capitais ao Museo Provincial de 
Lugo, á Fundación Penzol e á 
Editorial Galaxia. Criou a Esco
ta Agrícola da Granxa Barreiros 
e o Colexio Fingoy, a cuio 
frente nomeou a Ricardo Car
vallo Calero, profesor anate-

mizado polos fascistas. 

Na casa paterna de Barreiros 
(Sárria) o Antón de Marcos 
montou a Escala Agrícola que 
organizou Avelino Pousa Ante
lo. Desde ali programáronse 
cursiños de formación agrope
c u á ria para os mestres do 
meio rural. Xosé Fernández 
contribuiu xenerosamente ªº 
legado do Museu de Ponteve
d ra e era ben coñecido pola 
largueza coa que apoiaba ou
tras empresas culturais de ám
bito nacional. 

Na filosofia das empresas do 1 

Grupo Fernández houbo tradi
cionalmente unha ampla porta 
aberta á investigación e á apli
cación de coñementos teóricos 
ás condicións concretas do 
campo e do mar galega. Un bó 
exemplo é a Corporación No
roeste, con 45 empresas das 
que moitas, sentenciadas a 
morte polo comprador, apostan 
polo futuro do país máis do 
que por benefícios imediatos. • 

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

Os traballadores de Cosmos manifestáronse en Sárria contra a venda de Corporación Noroeste VOZ NOTICIAS 

(Ven da páxlna anterior) 

fish, instalada en Vigo, adicada á 
cría de salmón. Outras empresas 
que poderian ser traspasadas ou 
liquidadas son a maiorista de ali
mentación. Tresemon ; a planta 
de acuicultura Culmarex; as pro
dutoras de semente Agrícola de 
Secadores (Agrisec) e Semente, 
as sociedades de carteira Inver
sores de Cantabria , Inversora 
Luchana e Inversora de Castilla 
León, asi como a filial CON-USA, 
a conserveira Thenaise Provote 
e as augas minerais Fontecelta, 
entre outras. 

Na auditoria encargada polos 
compradores a unha empresa de 
Madrid, os benefícios netos con
solidados de 318 millóns de pe
s etas convértense en 595 de 
perdas. O informe económico 
desconfia da boa saude do gru
po cimenteiro, denúncia implíci
tamente a xestión e identifica a 
orixe dos problemas económicos 
nas empresas atípicas da corpo
r.ación. Do informe trascende o 
interese principal do comprador 
pola fabricación de cimentos, 
concreto e agregados, pre-fabri
cados e materiais de constru
ción. De certo, as de acuicultura 
ou cría de semente, por exem
plo, son parte dunha organiza-

ción empresarial que non quería 
renunciar á investigación de no
vas actividades industriais rela
cionadas co país, a partir dunha 
empresa tan sólida e resistente 
aos avatares do mercado como 
a da fábrica de cemento. Coa 
venda e a conseguinte extranxe
rización da xeréncia, a Corpora
ción Noroeste perde a razón do 
seu nome e fica, no mellar dos 
casos, reducida a unha indústria 
que produce e comércia con ci
mento e os seus derivados. 

Exportación de intereses 

A venda da organización empre
sarial foi inmediatamente inter
pretada no país coma unha peri
gosa exportación de intereses e 
influéncias. En Sárria, o sindicato 
de Comisións Obreiras xuntou a 
medio millar de manifestantes. 
Pero mentres os veciños lugue-

ses coreaban "non queremos en 
Oural cimentos de Portugal" e 
daban a alarma pola estabilidade 
do emprego industrial na comar
ca, a Xunta defendía a venda de 
Corporación Noroeste como un
ha operación plenamente axus
tada a dereito. "A compra por 
parte de Cimpor -declaraba o 
conselleiro de lndústria- é rendí
vel e productiva para Galiza". 
Para Suso Diaz, secretário xeral 
para Galiza de CC.00 "é bo
chornosa a atitude do governo 
Central e da Xunta, que non ten 
nengunha clase de deseño in
dustrial para Galiza. Coidan que 
co neo-liberalismo económico 
ahonda. Non queren entender 
que aqui estamos fronte a un 
conxunto de empresas nas que 
os benefícios dunhas compen
san os gastos doutras. A cimen
teira Cosmos tiña uns benefícios 

(Pasa á páxina seguinte) 

Na véspera desta treboada, trascenden 
entre os accionistas acusacións de 
descapitalizar desde dentro Trastesa para 
lograr o control da sociedade. 
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As facianas 
de cimento 
do mundo financeiro 
O nome do presidente do Ba
nasto , Mario Conde, aparece 
outravolta ao asexo das em
presas do Grupo Fernández. 
Conde vendeu en 1983 Labo
ratorios Abelló á tras-nacional 
da farmácia Merck, Sharp & 
Dohme por 2. 700 milllóns. 
Pouco despois é nomeado 
conselleiro delegado de Anti
bióticos Españoles (AE) na 
que ten maioria o Grupo Fer
nández. Conde e os seus só
cios compran AE en 1985. De 
facturar 11.000 millóns de pe
setas no 83, a empresa pasa 
a 28.000 millóns no 86. Nese 
mesmo ano a notícia máis co
mentada no mundo financeiro 
español é a venda de AE á 
tras-nacional Montedison por 
58.000 millóns de pesetas. A 
partir desta operación, Conde 
~onsolida a sua posición no 
Banesto. 

A empresa pública portugue
sa Cimpor que ven de com
prar Corporación del Noroes
te vai ser privatizada a come
zos de ano. A operación de 
compra da cimenteira do Gru
po Fernández só é posíbel se 
o Estado portugués ten ase
gurad o comprador para a 
Cimpor. Entres os nomes que 
se barallan están ltalcementi 
e-a Corporación Banesto. Es
ta última comprou o ano pa-

1 sado Cementos Sansón para 
1 • vendela despois ao grupo sui
: zo Unifund. 

de 1990 adquiriu o 14,9 por 
cento do capital social de Ce
mentos Lemona de Biskaia, 
por 3.9.19 millones. A corpo
ración participa tamén en Ce
mentos Alfa de Santander e 
hai tres anos constituiu con 
Cementos Lemona, Cemen
tos Cangrejo, de lruña e Ce
mentos Hontoria de Vallado
lid, a compañia CON-USA de 
Boston, que ten propriedade 
de várias firmas adicadas á 
fabricación e comercializa
ción de cemento nos Estados 
Unidos. 

O grupo fundara en 1958 Ce
mentos Noroeste en Oural. En
tre Cosmos, que está no Bier
zo e Cementos Noroeste, aca
daron o ano 75 unha produc
ción de 600.000 toneladas, 
pouco menos do 40 por cento 
do consumo galega. A capaci
dade actual é de 1 . 114.500 to
neladas anuais que serven aos 
mercados de Galiza, Asturias, 
Zamora e León. No ano 1990, 
Cosmos tivo un benefício neto 
de 2.357 millóns de pesetas 
que foron o 55 por cento da ci
fra de negócios de Corpora
ción Noroeste e o 85 por cento 
dos fondos do grupo. 

As cementeiras están consi
deradas un negócio de gran
de estabilidade. Como expli
cación coxuntural da súpeta 
debilidade do seitor, invócase 
o estalido do globo especula
tivo das inmobiliárias a come-

As fábricas de cementos do zos de ano. Moitas cimentei-
Grupo Fernández dominan ras familiares do Estado, co-
máis dun tércio do mercado ma a do Grupo Fernández ti-
estatal e son as últimas que ñan carteiras inmobiliárias 
se poñen en venda na penín- que lago ficaron en crise. A 
sula despois dun verán de outra razón está na presión 
activas transacións. A firma exportadora dos cementos do 
norteamericana Cementos de Leste. Nengunha cimenteira 
México comprou en Xullo Va- vende alén dun rádio de cen 
lenciana de Cementos eCe- quilómetros, agás as fábricas 
mentas Sansón. Corporación de Polónia e o Báltico, que 
Noroeste ten o 82,14 por cen- están a buscar divisas ao 
to na cementeira Cosmos, precio que sexa nos portas 
fundada en 1919. En Outubro de toda a Europa Sul. • , 

. . 1 
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(Ven da páxina anterior) 

anuais de 2000 millóns dos que 
unha parte se re-investían en 
mellaras, pero quen pode cr~r 
que isa se manteña? O que. po
de pasar é que a Cimpor cope o 
mercado coa sua producción de 
Portugal, que ten mellar précio. 
Motores Deutz foi unha expe
riéncia parecida pagada con ben 
de cartas públicos. Aos tres anos 
pechou para benefícío dos inte
reses externos da marca". 

Pobres en patriotismo 

Isaac Diaz Pardo califica de tra
xédia a liquidación de Corpora
ción Noroeste. O artista e em
presário lembra a iniciativa de 
Isidro Parga Pondal que no le
vantamento do mapa xeolóxico 
de Galiza atopou unha vea de 
calcita non magnésica no lncio. 
Os empresários António e Ma
nuel Fernández, amigos de seu, 
fundarían nela a prim~ira fábrica 
de cemento da Galiza Cementos 
Oural. "Este é o país mais rico 
do mundo pero fáltan
lle patriotas. Ternos a 
producción cimenteira 
máis importante de 
España e vendémos
lla a Portugal. E ainda 
ben se quedase en 
mans portuguesas, 
porque moito me poa
rece que no remate irá 
para algunha multi-na
cional". 

Pero a venda á corpo'
ración pública portu
guesa non seria posí
bel sen a anuéncia 
das famílias Fernán
dez Puentes, Fernán
dez Fernández e Lo
pez Castellani que 
conservaban o control 
de Corporación Noro
este. Os primeiros, 
son herdeiros direitos 
de Antonio e Manuel 
Fernández que partici
pan tamén en Traste
sa e Zeltia; outros dos 
negócios do grupo. Os López 
Castelllani representan o paque
te de accións de Alvaro Gil, apo
derado dos Fernández que sus
cribe accións fundacionais da 
prímeíra fábrica. As desavenén
cias entre as duas ponlas fami
liares producirán sucesivas crí
ses até a renovación do consello 
en Xuño de 1991, coa destitu
ción de Arcadio Arienza, amigo e 
sócío dos írmáns fundadores, e o 
nomeamento do ex-ministro Ote
ro Novás como secretário e de 
J.M.López Muñíz como presiden
te do consello e de Cementos 
Cosmos. 

Na véspera desta treboada, tras
c ende n entre os accionistas 
acusacíóns de descapitalizar 
desde dentro Trastesa para lo
grar o control da sociedade. De 
ser certa esta imputación, un dos 
grupos estaría en situación críti
ca, abrigado a restituir fondos 
sen físcalidade; a compra do 14 
por cento de Cementos Lemona 
e o investimento de cinco mil mi
llóns nos Estados Unidos dividen 
tamén ao consello. 

A situación económica preocupa 
a todos, nun momento de gran
des cámbios no sector cementei
ro . Os Fernández Fernández 
perden 600 millóns de pesetas 
na creba do Banco Europeo de 
Finanzas (BEF), de cuxa matriz 
Eurocapital son sócíos fundado
res. O escándalo da falsificación 
de pagarés da DeptJtación de 
Bízkaya polo E;3EF salta en Xuño. 
En Xullo a Caja de Ahorros de 
Ronda absorbe o banco e en 

Agosto trascende o contrato de 
venda de Corporación Noroeste 
aos portugueses. Os herdeiros 
de Antonio Fernández (Antón de 
Marcos) e de Alvaro Gil dinque a 
operación é obra exclusiva dos 
tillos de Manuel Fernández. "Uni
camente o grupo de accionistas 
pertericentes á família Fernán
dez Fernández concertaron con 
Cimpor a venda das accións o 
que se fixo ás agachadas (dos 
Fernández Puentes), sen o seu 
coñecemento e en aberta contra
vención dos convénios que exis
tian por ambas partes". 

As acusacións van tamén contra 
os cargos de confianza: "O grupo 
Fernández Puentes/López Caste
llani veuse na abriga de retirar a 
sua confianza (ao presidente e le
trado sesor do consello e ao se
cretário) e solicitar a sua destitu
ción no consello celebrado o pa
sáoo día 25". Nun comunicado, os 
·sócios· contrários á venda fáiarise 
porque non sedera feíto ádestitu
ción pois en contra da proposta 

CÉSAR QUIÁN /V.N . . 

'Os Fernández 
Fernández 
precisaban cartas 
e venderon polo 
730 por cento 
unhas accións que 
estaban ao 1 .200 
por cento do seu 
valor'. 

votou o conselleiro delegado 
Francisco Carrión, seu home de 
confianza no Consello. "O grupo 

Isaac Díaz Pardo 
califica 
de traxédia 
a liquidación 
de Corporación 
Noroeste. 

Fernandez Puentes/López Gaste- . 
llani non pode senón deplorar pú
blicamente ,que unha das máis 
puxantes empresas de Galiza, le
vantadas polos seus fundadores 
coa ilusión de contribuir ao benes
tar dos galegas, chega a ficar nas 
mans de quen, sen pór en dúbida 
a sua honorabílidade, ten intere
ses totalmente alleos aos que for
man parte do pavo galega". 

"A Corporación malvendeuse -
sinala un accionista que prefire 
non dar a coñecer o seu neme
; os Fernández Fernández ne
cesitaban cartas e vencieron 
por 730 por cento unhas ac-

ción que estaban a 1 .200 por 
cento do seu valor". 

Os contactos para a venda de 
Corporación Noroeste estabele
céronse en Londres. O Grupo FG 
Inversiones serviu de íntermediá
ri o entre os Fernández e unha 
axéncia inglesa que representa a 
Cimpor. Un ano antes, na capital 
británica, fracasaran conversas 
entre un consórcio australiano e o 
Grupo Fernández para a venda 
doutro dos negócíos princípais 
desta familia luguesa, a empresa 
de transporte Transtesa, que can
ta cun parque de dez mil vagóns 
de ferrocarril.• 

r----------------------------------------------------------------------------, 
A maioria dos partidos 
consideran a co111pra da CN 
froito da liberalización dos mercados 
Os portavoces económicos dos 
distintos partidos galegas, aos 

. ,
1 

que se suma a patronal, están 
, de acorde ao afirmar que a 
.l compra da Corporación Noro
l este por Cimpor, non é un caso 
1 illado. Asi, a Xunta, tanto por 

·· l boca tanto do conselleíro de 
· ·: Traballo, Gil Sotres, como polo 
· l de lndústria, Juan Fernández, 

·. 1 considera que "é algo normal 
_. Í no libre mercado", sen que des-

.: J de Raxoí se poda facer nada 
por evítalo. Tamén Camilo No
gueíra (PSG-EG) e Santos Oujo 
(CG) afirman que estas vendas 
son froito do libre mercado, e 
algo "normal", se non se- pon o 
remédío axeítado da competivi
dade. das empresas galegas. 

Pola sua banda, Fernando Sal
gado, o portavoz do PSOE que 

. 1 se pronúncia sobre o tema por 
1 prímeíra vez, afirma que esta 

compra se "inscribe nun proce
so de integración dos mercados 
e de progresiva liberalización". 
Coincide cos demáis portavo
ces políticos en que ' a compra 
da Corporación Noroeste non é 
un caso único, senón que haí 
moitos máis exemplos, citando 
o caso de Larsa "ou do comple
xo agroalimentárío no seu con
x un to". Outro dos exemplos 
aducidos é a venda que está fa
cendo o Banco Pastor de parte 
das suas indústrias. 

1 

Camilo Nogueíra e Fernando 
Salgado coinciden ao ver nun 
dos móbiles destas vendas os 
problemas familiares dos accio
nistas, lamentándose Nogueíra 
de que até de agora "ninguén 
se inteirase da exísténcía deste 
importante grupo, como non se 

ínteíran da existéncia de Zara 
poñendo a El Corte Inglés co
mo exemplo" . 

As análises de Xosé Manuel 
Beíras, coinciden coas que reali
zaba xa en 1973, cando editou 
o "Atraso Económico de Galiza", 
cumplíndose os vaticíníos do 
desmantelamento dos grupos 
galegas medianamente consoli
dados ou emerxentes como o 
Banco do Noroeste que en dous 
anos foí absorbido por Rumasa. 

Para Xosé Manuel Beiras , a 
desfeíta do tecido empresarial 
galega comezou co pase de 
Astano ao IN! e doutros estalei
ros e a sua posterior reconver
sión, coa absorción de Fenosa 
por parte de Unión Eléctrica 
Madrileña, a desfeita do Grupo 
Barrié, coa venda doutras ín
dústrías como La Toja, e agora 
con Corporación Noroeste, ou 
coa entrada-de capit.al francés 
en Pescanova. 

Críticas á Xunta 

As críticas á Xunta tamén son 
unánimes pala sua inhibición 
diante do problema, consideran
do que o Governo autónomo de
be intervír nestes asuntos. Fer
nando Salgado coida que é ao 
Governo galega a quen lle acae 
o deseño "da política económi
ca, independentemente de que 
non teña competéncias nalgun
h as cuestións. Liberdade de 
mercado si, pero haí que sentar 
a,s bases para que non se des
trua toda a nasa economía". 

Camilo Nogueira coincide con 
Fernando Salgado e con San-

tos Oujo en que "máis grave 
ainda que o non pronunciamen
to da Xunta é que non se intei
rasen do que estaba o pasar", 
perguntándose como é posíbel 
que a Xunta non se entreviste 
con Cimpor e trate de averiguar 
cales son as suas últimas in
tencíóns . Fernando Salgado 
entende ainda menos a afi rma
ción de António Ramilo de que 
a Corporación Noroeste vai es- 1 

tar millar xestionada "xa que é 
a primeira vez que alaba axes
tíón pública fronte á privada". 

Pala sua banda Xosé Manuel 
Beiras considera que ao desa
parecer a nasa estructura pro
ductiva, Galiza, como tal enti 
dade diferenciada, deíxará de 
existir, pois a sua actividade 
económica, a sua idiosincrásia, 
desaparecerá e "semellarase a 
calquer outro re canto ". Para 
Beiras esta situación de brazos 
cruzados da Xunta, esta a leva-
la ao suícídio mesmo como ins
titución, "pois cando desapare
zan as diferéncias, para que se 
quer un governo autonómico", 
pergúntase. 

A venda a Portugal 

Entre os partidos na oposición 
existen ademáis outros temo
res a respeito desta compra de 
Cimpor. Fernando Salgado en
tende que o que pode buscar o 
INI portugués "é o noso merca
do, pechando as factorías de 
aqui, porque lle é máís rendfbel 
fabricar en Portugal ou Angola". 

X.M. Beiras analisaba en 1973 

Para Camilo Nogueíra se exísti
se unha interrelación e comple
mentaríedade con Portugal es
ta compra aínda podía ser posi
tiva para Galíza, porque axuda
ría ao medre da "da grande zo
na económica do Noroeste". 

a desposesión dos principais grupos galegos Xosé Manuel Beíras critica coa 
mesma dureza aqueles que 
consideran como positivo ou 
atenuante o que a compra a re
alice capital portugués "porque 
ademáis de que Galiza perde a 
decisión sobre os seus recur
sos económicos non é que esta 
pase a un Norte de Portugal, 
semellante a Galiza, senón que 
quen decide é o Estado portu
gués e as multinacíonais do 
sector, que a aqueles que con
sideran que seria positivo que 
coa privatización de Cimpor a 
Corporación do Noroeste pasa-

X. Manuel Beiras afirma no 
"Atraso Económico de Galicia" 
que o "desenvolvímento das 
economias atrasadas está con
dicionado unilateralmente palas 
decisións tomadas en función 
do crecimento das economías 
dominantes, que medran, en 
certa medida, a costa das pri
meiras". Coíncidindo con Robert 
Lafont, Beiras, afirma que no 
colonialismo interior, "os resor
tes son ainda máís fortes polo 
feíto de que a economía domi
nante dispón dunha meirande 
capacidade de presión sobre o 
Estado e tamén porque a eco-

nomia dominada non dispón se
quer da defensa que proporcio
na unha fronteira política e 
arancelária". "Podemos engadir' 
aínda, segue a dicer Beiras,o 
influxo que a mentalización cen
tralista exerce na estructura psí
colóxica das clases localmente 
dominantes para facerlles per
der o vínculo entre os seus inte
reses de clase e a dimensión 
rexional da socíedade en que 
radican". · 

Robert Lafont consideraba ao 
bloqueo e a desposesión, como 
os fenómenos máis defínítóríos 

1 

da dependéncía colonial. "Se o 
bloqueo", afirma Beiras, "impide 
ou obstaculiza o acceso a no
vas formas de actívídade pro
ductiva, a desposesión convírte 
aos recintos autónomos en feu
dos dependentes. Desposesíón 
que se daría no meollo das em
presas e grupos financieíros 
máis consolidados da nasa eco
nomía". Beiras xa talaba daque
las do estarelamento do Grupo 
Barrié, da venda de empresas 
por parte do Pastor, da posíbel 
absorción de Fenosa e da pe
netración de capital estranxeiro 
neutras empresa~.• 

. se a mans de capital francés 
por ser este máís forte, consi
derando astes argumentos co
mo ideas "pacatas e autocolo
nizadas". • 

1 . • 

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



CONFLITOS SOCIAIS 

O Ribeiro volveu 
entoldarse unha vez máis 
entre as mobilizacións 
sindicais, as intervencións 
políticas e os manexos dos 
industriais do sector, 
conxunto de factores tan 
inestábeis que semella 
imposíbel unha paz para o 
vi ño a pesar das 
negociacións que 
finalmente realizan Unións 
Agrarias e a Conselleria de 
Agricultura. O conflito do 
Ribeiro, en contra do que 
pode parecer, é 
permanente, e sobre as 
viñqs que miran ao Miño e 
ao Avía cócense caldos 
moi alleos ás uvas, ao seu 
précio e á sua calidade, un 
conflito que voltará a 
xenerarse en canto ás 
circunstáncias políticas 
necesiten doutra batalla na 
que dirimir as suas 
desputas. 
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ANXO IGLESIAS 

Os enfrontamentos entre PP .e PSOE teñen paralisado o Consello Regulador 

Ribeiro entoldado 
• BERTO ÁLVAREZ tas entende razonábel unha pro- Fraga para "contarlle os proble- ENtanto desde o PP se rexeitan Catro pontos 

fisionalización do Consello e mas do Ribeiro". Na espera, apa- as actitudes violentas dos maní-
Este último conflito ten como orixe chegan a un acorde para susti- rece Xosé Luis Baltar e os mani- festantes e o PSOE desde Com- Para UU AA, que mantivo o con-
as últimas eleicións ao Consello tuir ao presidente co que parece festantes confúndeno con outro e postela pide calma, no Ribeiro flito como un asunto próprio, as 
Regulador e tamén á preséncia que se tranquiliza o sector. Mais bótanse a el, a intervención de Mi- · mantense pechado o Consello negociacións centránse primeiro 
de Luis Milia, destacado do PSOE Baltar non é apoiado desde Agri- lia e da Garda Civil impede unha Regulador e os piquetes nas por- na liquidación por parte do sec-
na comarca, como titular. Despois cultura e dá marcha atrás. agresión ao presidente da Depu- tas das adegas, nas que se rexis- tor industrial das débedas pen-
da victória nas municipais, o PP tación, que tentaba entrar a pé ao tan .alguns incidentes menores. As dentes doutras vendimas , cifra-
queria controlar tamén o sector do Explota o conflito recinto industrial. Baltar volveu negociacións continuan, neste ca- das polo sindicato en cerca do 
viña e considerou que o mellor saudar unha vez que lle explica- so, con membr6s do sector indus- 50% da colleita pas.ada. Esta li-
posta de vixia era o Consello Re- A presencia de Baltar en Ribadá- ron a confusi.ón e fo¡ aplaudido tria! e co mesmo obxectivo, susti- quidación debe ser imediata, ao 
guiador. Desde Xóvenes Agricu/- via significa o detonante da crise. polos viticultores. Fraga chegou , tuir ao presidente do Consello, mesmo tempo debense garantir 
lores, sindicato dos populares, no- Baltar explica aos viticultores de pero non prestou atención aos Antonio Lorenzo, por outra persoa os dous pagos para esta colleita. 
méase ao alcalde de Castrelo co- UU AA que os acordos ·acadados problemas.do Ribeiro, utilizou un menos significada politicamente. 
mo candidato á presidéncia co non teñen validez e que "non pui- helicóptero do S.O.S. mentres Amparadas por Saltar e na mes- O segundo ponto pide unha ur-
respaldo de Rogélio Martínez, vi- den facer nada máis". Neste·en- que ós políticos do PP utilizaron ma Deputación de Ourense, e un xente intervención institucional 
cepresidente da Deputación de contra Saltar explica tamén que para entrar a porta de atrás da autoproclamado portavoz dos in- na comarca para a reestrutura-
Ourense. Pela sua parte, Unións entende razonábeis as peticións empresa carballiñesa. dustriais, Manuel Méndez Paz , ción do cultivo en favor das va-
Agrárias afirma que a Conselleria dos agricultores "pero ·hai alguén 

Fuxida en helicóptero 
afirma que se chegou a un acordo riedades autóctonas e que se re-

de Agricultura manexa as elei - que non pensa igual" ~ agradece con UU AA para o cámbio e em- alice por médio de axudas eco-
cións facendo público un decreto que non houbese mobilizacións praza aos xornalistas ao dia se- nómicas, pero que non se limiten 
no que se restan dous vocais no anteriores. !mediatamente, os cer- Mentras Fraga falaba do por.vir guinte para a ratificación do mes- ás axudas de plantacións senón 
sector produtor. O resultado das ca de. 200 viticultores que se . reu- dos bosques da Gaiiza e da rE?c- mo. Ou o portavoz non represen- que estipulen tamén fórmulas 
eleicións concede 3 representan- niran para escoitar ao presidente titude con que governa o seu taba a ninguén, ou quedouse só para os anos , unha média de 
tes a Unións Agrarias, os 5 do da Deputación de Ourense, ·mani~ grupo "sen responder aos. be- no seu acordo, ninguén ratificou tres, de caréncia nos que a vide 
sector industrial e os 2 aos que . féstanse palas ruas de Ribadávia, rros", os manifestantes rompen até agora a sua existéncia no que, non ten produción. 
ten direito a Cooperativa do Ribei - pechan a sé po Consello con ca- os aramiados do peche mentres · en teoría, participaba tamén o in-
ro. Cun inicial empate a cinco, hai deas e candados e diríxense ao ·que Milia pede calma e consigue dustrial fundamental no sector, O terceiro pretende unha institu-
un voto que se trastoca e sae ga- domicí1io. de Rogelio Martínez, vi- que desistan da sua ·intención de Manuel Arnoya. Desde o anúncio, cionalización dos contratos horno-
ñador o candidato dos industriais, cepresidente da Deputación, pre- entrar para interrompir o acto. os industriais esfúmanse, Antonio logados como únicos válidos para 
que a estas alturas xa non era o sidente da Mancomunidade do Ri- Fraga retoma ao helicóptero, Lorenzo, aínda presidente do a venda entre os produtores e os 
inicialmente proposto, senón An- beiro e alcalde de Arnoia e, na te- xunto con Pérez Vidal e Juan Consello, afirma que lle chegan elaborados e tamén que se acade 
tonio Lorenzo, ex-alcalde de Riba- aria, homé encarregado polo PP Fernández, e volve voar sobre O adesións e desde a Conselleria imediatamente un acordo para e_s-
davia con Centristas de Galicia e de marcar a Baltar de perto a~ós Ribeiro. Os manifestantes per- de Agricultura nen se sabe ren. ta colleita, que segundo os indus-
agora militante do PP. da fusión conservadora. Os viti- manecen na porta e impeden a triais foi conseguido hai tempo en 

cultores culpan a Rogelio Martí- saida dos invitados á ina_ugura- Apesar da aparente calma, as prezos similares -un matiz im-
O resultado das eleicións non nez do torpedeo das negociacións . ción para poder falar con Rogelio negociacións subterráneas dé- portante segundo o sindicato-
convenceu a ninguén a excep- e cargan con pedras contra a sua Martínez ou Senén Pausa que, bense dar porque don Manuel aos da colleita anterior e garantin-
ción dalguns grupos dentro do casa, mentres desde dentro o po- ao tempo, xunto con outros polí- chama ás partes , duas por certo do a compra total. 
PP e ao mesmo Conselleiro de lítico fai fotos para ''ter unha teste- tices, utilizan de novo a porta de do seu partido, a Tomás Pérez 
Agricultura que negou a negocia- muña dos agresores". A casa do · atrás para alonxarse do proble- Vidal e a Xosé Luis Saltar, para ,, Finalmente, desde UU AA pre-
ción até a intervención última de alcalde resulta con algun cristal ma. O resto ten que esperar que se acade un acordo que po- téndese negociar tamén a profi-
Manuel Fraga. Desde UU AA iní- roto e con pegadas dos cantazos. duas horas e alguns deles teñen ña fin á crise do Ribeiro e que sionalización do Consello Regu-
cianse os movimentos para con- que abrir os maleterios dos seus retire os piquetes das portas lador, para iso queren a sustitu-
seguir un cámbio na presidéncia UU AA estabelece piquetes en automóbiles para demostrar que das adegas. ción do actual presidente e o no-
do Consello Regulador, pero co- tres das adegas máis importan- non levan a ninguén agachado. meamento doutro máis cercano 
mo a figura de Luis Milia resulta tes da comarca e, segundo o Mentres Pérez Vidal, acompaña- ao sector e non implicado na loi-
intragábel pa~a os populares, de- sindicato, son as que traballan do de Roxélio Martínez .e Senén ta política. 
cídese presentar unha terna al- decote co matute. Os piquetes Pousa, arranxan con Baltar as 
ternativa con nemes que proce- deteñen os transportes que car- suas diferéncias políticas no Ri- Sen unha solución definitiva, non 
den do mundo da viticultura e gan viño non amparado coa pre-

Sen solución 
beiro, o conselleiro fai doblete e parece que destas negociacións 

que non teñen implicacións políti- tensión de afogar o negócio das negócia un acordo con UU AA pa- saia a calma que necesita o Ri-
cas, proposta realizada con ante- indústrias para obrigar os ade-

definitiva, non 
ra ser apresentado a Fraga. A beiro para próximas vendimas. O 

rioridade pala Cooperativa do Ri- gueiros a negociar. condición pública que o PP esixe fantasma da caída dos prezos 
beiro e que foi olimpicamente ig- parece que destas como ponto inicial para a negocia- aparece cada vendima, mobido 
norada polos industriais e PP. O seguinte paso do conflito é a vi- ción é que se retiren as medidas en parte polos industriais e, ta-

sita do presidente da Xunta ao negociacións saia de presión. UU AA aceita cando mén, porque as 3 últimas non 
Unións Agrarias encontra un in- Carballiño para inaugurar unha xa tiña adiantado unha parte do van repetirse: a eufória que 
terlocutor no presidente da De- madeireira. Os viticultores, perto a calma que proceso negociador coa Conselle- acompañou durante estes últi-
putación de Ourense, Xosé Luis de 1.500, esperan na porta da 

necesita o Ribeiro. 
ria e expón os 4 pontos sobre os mos anos parece que se detivo e 

Saltar que segundo os sindical is- · empresa a chegada de Manuel que xira esta negociación. leva camiño de non volver.+ 



•Zara non 
comprará 
Galerias 

ldetex, a matriz de Zara, que, 
conxuntamente con Parques 
Urbanos, estaban en conversas 
para adquerir "Galerias 
Preciados", desestimou 
totalmente a sua compra despois 
de que unha auditoria 
demostrase que as perdas dos 
grandes almacéns a mercar eran 
moito maiores das que decia a 
própria empresa.• 

• Reter 
as patacas 

A Consellaria de Agricultura 
secundou a política do seu 
ministério homónimo e decidiu 
subvencionar con 3 pesetas por 
quilo a aqueles agricultores que 
non saquen agora as patacas ao 
mercado, para tentar asi que 
disminua a oferta e aumenten os 
précios. 

Os agricultores españoles 
viñeran mantendo numerosas 
protestas contra os baixos 
précios, propiciados palas 
importacións, e os labregos 
galegas despois de numerosas 
asembleas, estaban preparando 
tamén mobilizacións. Ainda con 
estas tres pesetas, de non subir 
o précio de venda, non cubriria 
os custes de produción. • 

•Cámbios no 
PSOE pola 
entrada de ex 
militantes do 
PC 

O Parlamentário socialista,. 
Miguel Barros, terá que deixar o 
seu posto 11 0 Comité Nacional do 
PSOE galega, segundo decisión 
da executíva comarcal de Vigo. 

O relevo do crítico Barros faise 
para darlle entrada no seu pasto 
a Manuel Fernández, Secretário 
Xeral de CC.00 en Yigo, que se 
afiliou recentemente ao partido.• 

•A folga de 
Outono 

Despois da folga xeral do "28-M" 
as centrais sindicais 
convocantes emprazaron ao 
Governo a cambiar a sua 
política, amenazando con unha 
folga en Outono. O tempo 
chegou, pero esta convocatória 
segue no ar, sen que as distintas 
posturas se clarifiquen. 

Por parte da CIG considérase 
que "cada día a folga xeral é 
máis necesária neste país, pois 
o Governo Central non pode 
facelo pior". Na CIG consideran 

• 

ROMÁN SESTO 

CALDOS · 
MAASTRICff.T 

•A 
despenalización 
do aborto 

O anteproxecto do 
Código Penal 
apresentado polo 
Governo central recolle, 
como novidade máis 
salientábel, outro suposto 
no que o aborto seria 
legal. Este ponto retírese 
ao "estado de ansiedade" 
da nai, certificado por un 
médico como condición 
para interromper o 
embarazó nos tres 
primeiros meses de 
xestación. 

que ainda "hai moitos máis 
motivos agora que no 2-A". 

Pola sua banda CCOO, cun 
sector que cada vez está máis 
perto do PSOE, non está a prol 
dunha nova convocatória de folga 
xeral, mentres que UGT, en boca 
de Nicolás Redondo, afirma, 
contradicindo ao Secretário Xeral 
de CCOO, Antoni Gutiérrez, que 
"a folga non está desconvocada". 

En Comisións Obreiras estase 
tamén a dar unha forte batalla 

ideolóxica, condensada nas 
posturas fronte a Maastrich, pois 
fronte a Gutiérrez e outros 
"renovadores", que apoiarian o 
plan europeu e até farian 
campaña a prol dun si no 
referendun francés se os 
chamasen , tivo que sair á 
palestra o histórico, Marcelino 
Camacho, para recordar que os 
órganos da central xa se 
pronunciaran en contra deste 
plan de integración. Idéntica 
división estáse a dar en 
Izquierda Unida.• 

A medida non contentou 
a ninguén. Desde a 
ollada progresista da 
sociedade considérase 
que só as mulleres 
deben ser as que tomen 
as decisións sobre os 
seus embarazos, polo 
que este carto suposto , 
que deixa en mans dos 
médicos a decisión final , 
considérano retógrado. 

Desde o tradicionalismo 
social, sobretodo desde a 
nomenclatura católica, 
arremétese contra desta 
nova ampliación dos 
motivos para abortar 
aducindo que é unha 
liberalización do aborto 
acochada, censurando o 
que consideran "un paso 
máis na degradación da 
fam ília e no sexualismo 
desbordado". Numerosos 
bispos fixeron ouvir a sua 
voz contrária 
arremetendo contra o 
PSOE.t 

•O sumário a . Cui.ñ~ .frea o seu ascenso no PP 
O Tribunal Superior de 
Xustícia de Galícia decidiu 
incoar sumário para . 
esclarecer as actuacións 
de Xdsé Guiña e Cesar 
Mera a fronte da 
Deputación de Pontevedra. 
Segundo a denúncia 
apresentada polo deputado 
provincial do BNG, Cesar 
Mosquera, no periodo que 
vai desde o último trimestre 
de 1989 a 1992, exclusive , 
aparecen importantes 
irregularidades nas 
facturas que se pagaron a 
empresas, polo que ambos 
políticos poderian ter 
incorrido nun delito de 
malversación de fondos 
públicos, prevaricación e 
falsedade documental. (ver 
A Nosa Terra números 495 
e 532)·. 

Ambos e dous políticos 
negan as irregularidades e 
afirman estar tranquilos, 

· (Guiña tamén afirma 
~p~prer¡dent~mente . que está s~tisfeito) pero a decisión domáis alto tribunal galega revolve os 
anrmos no PP e, sobre todo, dalle un forte parón a Xosé cuiña que comezara despois deste 
verán unha forte ofensiva para asentarse definitivamente no delfinato e conseguinte sucesión a 
Fraga. · 

Chega ademais nun momento no que as relación entre Guiña Crespo, enfrontado novame~te 
con Vázquez Portomeñe, outro dos posíbeis competidores en Pontevedra, e o seu sucesor 
Cesar Mera, está_n no ponto m~is tirante. Os achegados ao Presidente da Deputación .actual . 
andaban a organizar unha comida de agasallo, pero tiveron que suspendelá pois dos 20 alcaldes 
contactados nun comenzo, todos se voltaron atrás polas presións de Guiña, agás sete deles. · 

Este expediente xudicial aberto a persoas ten relevantes dentro do PP, é aproveitado polo PSOE 
para tapar o "Caso Ollero", dándolle unh~ inusitada trascendéncia ao posíbel procesamento do 
número dous de dereita galega. Semella que os escándalos de socialistas e populares sempre 
van en parella como a Garda .Civil: Juan Guerra-Naseiro; Filesa-Hormachea; Ollero-Guiña ... 
Barreiro non tivo pareUa. • 

• Negócian 
a instalación de· 
duas papeleiras 

A Xunta e o Governo central están a ne
gociar a instalación de duas papeleiras 
na Galiza. Segundo informa "Faro de Vi
go", unha delas iría en Pontevedra, que
dando así na ria para sempre a factoría 
de Ence, e a outra nas Pontes, xunta á 
celulosa que pretende construir nese 
concello o capital privado.• 

• Acordo en Angola 
O Movimento Popular para a Liberación 
de Angola (MPLA), que ostenta o poder 
e o antígo movimento rebelde, UNITA, 
acordaron a formación dun governo de 
coalición unha vez celebradas as primei
ras eleicións libres, previstas para finais 
deste mes. Este Governo de coalición 
constituiríase independentemente dos re
sultados que reflexen as fumas. 

No compromiso acadado tamén se con
templa a formación dun exécito único, 
con 50.000 efectivos procedentes do 
MPLA e UNITA, ainda que o prazo para 
a desmobilización non se cumpliu. • 

• Morte en Suláfrica 
O exército do homeland de Ciskei matou 
a 28 militantes do Congreso Nacional 
Africano e feriu a máís doutras 200 per
soas, cando recibiron a marcha dos se
guidores de Nelson Mandela que pene
traron nesta reserva territorial sulafricana 
na que están confinados os negros, se
guindo pautas tribais. Ademáis de Ciskei 
existen outros nove áreas. 

Nelson Man
dela sinalou 
que estes 
sucesos 
constituían 
sun sério 
obstácu lo 
para seguir 
as conversas 
de paz, men
tres que Ch
ris Hani, líder 
do PC, un 
dos líderes 
do ANC que 
encabezaba 
a marcha, 
prometeu 
vi n g a n za . • Nelson Mandela. 

•Romaxe dos 
Crentes Galegos 

O sábado día 12 de Setembro vaise cele
brar na parróquia de Caritel a XV Roma
xe de Crentes Galegas, que comezará 
ás 12 da mañá na Carballeira das Ermi
tas (A Lama). Neste ano os protagonis
tas serán os nenos con cuxas Cartas a 
Deus- elaboráronse sete oracións, que 
serán ·O centro da litúrxia da palabra. Ne-

. se senso do protagonismo infantil esco
. lleuse o .lema deste ano: Unha terra que 
medra. 

Despois da cerimónia haberá xantar 
campestre e xogos infantís, con actua
ción de diferentes artistas, cerrando a 

. festa unha actuación do · grupo A 
·ouenlla.• 

·' 
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Ao aprobar o anteproxecto de lei eleitoral coa oposición dos demáis partidos 

O PP abandoa o consenso 
constitucional e estatutáriO 
•A. EIRÉ 

A reforma da lei eleitoral 
pasa o primeiro trámite 
parlamentário ao 
aprobarse o anteproxecto 
apresentado polo Governo 
unicamente cos votos do 
PP. Fraga rachaba asi o 
consenso constitucional e 
autonómico que, desde a 
transición , estivo presente 
na aprobación das 
principais leises españolas 
e galegas, entre as que se 
atopa a Lei eleitoral.· 
O feíto ten ainda maior 
calado político se a dereita 
galega non dá 
apresentado unhas razóns 
convincentes para o 
cámbio. 

Fraga lribarne dixéralle o dia an
tes a Dositeo Rodríguez: "voste
de suba, apresente a leí e sexa 
breve, lego xa se encargará Por
tomeñe de defendela". Asi o tixo 
o Conselleiro da Presidéncia. Foi 
claro e non usou circulóquios: 
"esta é unha modificación estric
tamente política, tendente a sim
pl ificar o mapa político e clarifi
car as opcións eleitorais. Somos 
conscientes de que non hai con
senso pero ternos todo o dereito 
para facelo". 

Máis difícil o teria lego Victor 
Vázquez Portomeñe para expli 
car as razóns, sobre todo na 
cuestión máis polémica, o au
mento do listón do 3 ao 5 por 
cento. O portavoz do PP afirmou 
que esta é "unha leí preventiva", 
que tenta prevenir a previsíbel 
atomización da cámara no futuro 
"desalentando a apresentación 
de numerosas candidaturas que 
só entorpecen o proceso". Porto
meñe afirmou que é imprescindí
bel consolidar "grandes corren
tes de opinión e ideolóxicas", 
xustificando en base á consecu
ción dunha maioria o cámbio na 
sociedade. "Se cámbian esas 
maiorias é lóxico que estas mu
den as leises". 

A ruptura do consenso 

A oposición que criticou unáni
memente a lei puxo de manifes
to, con máis dureza que clarida
de, como esta reforma eleitoral 
racha o consenso acadado polas 

O PP négase a modificar aspectos da Lei Eleitoral que inciden no voto directo e secreto .. 

forzas políticas á hora de redac
tar as leis básicas, tanto estatais 
como galegas. Este é o significa
do autenticamente político desta 
decisión tomada unilateralmente 
por Fraga lribarne, en contra do 
parecer de vários dos seus con
selle iros. Pero Vázquez Porto
meñe non se deu por enterado 
desta cuestión e preferiu deixala 
de lado no seu debate. 

Fronte ás razóns expostas polo 
Governo para mudar a lei, a opo
sición apresentou outras total
mente distintas. Asi Sánchez 
Castiñeiras (CG) calificouna de 
"Lei de Sucesión", para eliminar 
todo tipo de· competéncia, tanto 
interna como externa. Camilo 
Nogueira (PSG-EG) afirmou que 
era "unha· alcaldada" tendente a 
aumentar o poder personal de 
Fraga sen ter en canta nengun 
princípio ético. Bautista Alvarez 
(BNG) considerou que Fraga pri
mei ro pretende quedarse sen 
oposición externa e lago tamén 
sen oposición no próprio partido 
como fixera Hitler. Sánchez P-re-

sedo (PSOE) afirmou que esta 
reforma significaba a "política do 
trasacordo e da intoleráncia". 

Nesta batería de argumentos até 
se chegou a pór de manifesto o 
que seria a transición política se 
Fraga fose elexido para dirixila, 
e, indo máis alá, até se alabou, 
por primeira vez na cámara ao 
ex Presidente Albor. 

Unha simplificación 

Tamén houbo consenso na opo
sición á hora de demostrar que o 
Parlmento galega é un dos que 
canta con menos partidos, polo 
que non necesita simplificación, 
ainda que o PSOE concordou co 
PP en que Galiza necesita un 
"sistema de grandes partidos, 
pero non poden constituirse por 
coacción legal". 

Bautista Alvarez demostrou co
mo as maiorias están sobrere
presentadas no Parlamento (o 
PP, co 43, 7% dos votos .ten 
máis do 50 por centó dos esca-

nos) afirmando que se se trata
se de adaptar a representativi
dade do Parlamento ao nivel de 
implantación dos partidos o que 
hai que facer é correxir a Leí 
D'Hont. 

Portomeñe perguntaríase por 
que se opoñian a reforma o 
PSOE e BNG se saian beneficia
dos, sendo contestado por Bau
tista Alvarez afirmando que "o 
BNG ten talante democrático e 
non defende posturas que o po
den beneficiar pero que van con
tra estes princípios". Presedo 
afirmaría que este proxecto de 
lei non está identificado coa rea
lidade galega. 

Fronte á postura do PSOE e 
BNG, aes que calificou de "ir 
manciñas da caridade", Porto
meñe quixo situar a do PSG-EG 
e a da CG, afirmando que esta
ban a defender a sua supervi
véncia. Camilo Nogueira, que 
comezou a sua intervención 
anunciando que ia facer unha 
defensa da sua postura con "dis-

.. . 

X. MARRNARQUIVO 

tanciamento persoal'', criticou os 
"inquéritos intoxicadores", afir
mando que "estarei aqui pésie 
ao 5 por cento porque a min non 
me. xubila un político español de 
dereitas". Afirmou tamén que ao 
que lle tiña medo o PP era "aos 
herdeiros de Castelao, de Bóve
da, do honrado Ramón Piñeiro", 
que representa o novo proxecto 
lanzado por el, e non ao "nacio
nalismo rabioso". Fixo unha loa 
ao seu traballo nestas tres lexis
laturas e rematou afirmando que 
"as vítimas do 5 por cento resistí
monos a morrer". 

Agora, para reformar verdadeira
mente a lei, quedarán causas se
guramente moito máis importan
tes que a porcentaxe ou a inele
xibilidade dos alcaldes, como o 
sistema de votacións, os "mai
lings", a publicidade, a financia
ción dos partidos , e outros que 
afectan a democrácia direita
mente, mais que o PP a bon se
guro rexeitará modificar pois si 
perxudican aos hábitos caciquís 
endémicos.• 
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pü L Í T l CA MUNICIPAL 

A extrema dereita da Costa da Marte non se resigna a perder os seus priviléxios 

O Alcalde de Muxia 
recibe seis anónimos ameazándoo de morte 
•MANUEL VILAR/COMPOSTELA 

A extrema dereita da 
Costa da Marte non se 
resigna a perder os seus 
priviléxios 
democráticamente. 
Dixiren moi mal a perda 
das alcaldias. Se cando 
Mouzo Lago ocupou a de 
Corcubión as ameazas 
de marte sucedéronse, 
agora a vez tócalle ao de 
Muxia, Bautista Pose. O 
fascismo podese acochar 
en calquer partido para 
recuperar protagonismo. 

Nestes dias o alcalde de Muxia, 
o nacionalista Xoan Bautista Po
se, recibiu o sexto anónimo ame
azante desde a sua toma de po
sesión. O primeiro dia en que en
trara na alcaldia, o alcalde do 
BNG xa tiña ali unha carta "con
vidándoo" a dimitir "polo ben da 
família." 

Comisión de Governo. 

Pero entre os anónimos de Na
da! e os últimos hai unha peque
na diferéncia de contido . Todos 
fan referéncia á demisión ou a 
perda da vida, pero o do Nadal 
facíao en nome dun grupo de su
postos narcotraficantes. Para os 
nacionalistas de Muxia esto era 
só un intento de desviar a cues
tión. Pensan que non son ami
gos os contrabandistas da litera
tura e si da acción e, de feito, xa 
actuaron: un dia de inverno e 
chúvia un "operário' do clan dos 
Lulús, que durante toda a cam
paña eleitoral. andara coa propa
ganda do PSOE colgada do seu 
coche, tentou tirar a X.B . Pose 
da estrada, e mesmo Fernando 
do Lulú, que xa leva uns meses 
na cadea, parou o seu deportivo 

diante do alcalde para ameazalo. 
En declaracións a Garda Civil 
afirmaría que o que pretendía 
era falar co alcalde sobre unha 
beira-rua. Era un domingo ás 
duas e média. 

tar de recuperar o protagonismo 
social e seguir mangoneando o 
aparello administrativo. No caso 
de Rafael Mouzo tamén anda
ban mesturada a reacción cos 
intereses dos narcotraficantes, 
amparados por algunha autori
dade. 

A causa non pasou a máis até 
pouco antes do Nadal en que, 
de xeito máis sistemático, insis
tian na dimisión con ameazas. 
Despois viria un paréntese, até 
que comezaron de novo hai me
nos dun mes, xusto cando o 
BNG de Muxia pedía a dimisión 
dunha concelleira do PP (con 
que comparten governo) polo 
seu comportamento caciquil e 
desprécio aos interes dos vici
ños. A concellal foi apartada da 

psoE ALVO DA CRÍTICA CLERICAL 

Seguen o mesmo camiño 
que contra Mouzo Lago 

O caso de Pose e semellante 
ao de Mouzo Lago, alcalde de 
Corcubión, que cando destro
nou da alcaldía ao sempiterno 
Pais, chovéronlle ameazas e 
mesmo lle mandaron corcas de 
froles e, ainda hoxe, ten cha
madas telefónicas a altas horas 
da madrugada. Semella que na 
costa da Marte hai grupiños de 
ideoloxia fascista que utilizan 
as ameazas e insultos para tra-

Mais os métodos fascistas xa ve
ñen de atrás . No ano 1936 un 
coñecido médico de Muxia, pre
boste da dereita, foi pedirlle o vo
to a un viciño da parróql!ia de 
Moraime, simpatizante das es
querdas. Vendo que non o con
vencian , o médico espetoulle: 
"ou nos dá os votos ou terei que 
vir facerlle a autopsia". Hoxe a 
nora do rendista segue a presio
nar na bisneta do simpatizantes 
de esquerdas porque é de Gali
za Nova.+ 

O BISPO DE MONDONEDO E O EXP ÁRROCO 
DE CAMARIÑAS ATACAN DESDE A GUERRILIA 

Dous acontecementos serven de ocasión 
ás intervencións do bispo de Mondoñedo, 
Gea Escolano, e do expárroco de Camari 
ñas, A. Velo: as negociacións lgrexa-Go
verno sobre a educación e ante a amplia
ción da despenalización do aborto e os 
casos de corrupción de suposta responsa
bilidade do poder socialista. 

A. Velo envolve .o seu choque cun fotógra
fo da vila de Camariñas , á vez cóncellal 
do PSOE, e co Concello, na rede dunha · 
pretendida e extensa sospeita de corrup
ción de grupos dos socialistas da Costa 
da Morte. De Muxía a Noia, transcrebe 
Velo, é patente a amistade entre as famí
lias de narcotraficantes con persoas que 
ostentan o poder socialista. Antonio Velo, 
acaba de publicar un escrito "Corrupción 
socialista e brutal persecución do cura de 
Camariñas", no que flaxela sen piedade 
tanto aos "socialistas" como --ás autorida
des episcopais de Santiago. 

O conflito local de Velo en Camariñas teri 
connotacións interesantes. Velo é un dos 
cregos "desenrolistas", que desde os anos 
cicuenta trataron de mobilizar a sociedade 
rural na mellara de camiños, na criación 
de cooperativa~ etc. Agora·estes non ato
pan espácio social, síntense desaloxados 
e desprotexidos do paraugas da autorida
de episcopal , coa que algo contaban nos 
anos cincuenta e fronte aos "falanxistas". 
Estes sacerdotes síntense isolados nas 
suas casas rectarais e medoñentos ante a 
emerxéncia de poderes sociais- aso
ciaións de veciños, culturais etc- e ante a 
maior cota de poder social dos governos 
locais e estatais. 

O outro acontecer está en plena xesta
ción: o Governo Central apresenta ao 
Congreso un novo caso de despenaliza
ción do aborto. A nai podería, nas primei
ras semanas da concepción, pedir a inte
rrupción do embarazo "se se atopase nun 
estado de angúria e ansiedade e coh un 
pronóstico de risco para a sua saúde". · 
Ben que LLamazares acabe de manifestar 
as ofertas do Governo á lgrexa para a·re
gulación das clases de relixión e para un
ha retribución xenerosa dos seus profeso
res, Gea, bispo de Mondoñedo, atento ás 
dificultades do diálogo Governo-Conferén
cia Episcopal , non quixo esperar a reac-

F~CISCO_ CARB.t\LLO 

r.· · .. 1, . ;' 

O .que converteu nunha 
tempestade de verán 
os escritos de Gea foi 
a sua presenza na 
TVG. 

ción colectiva dos bispos; lanzouse á re
frega nun agosto c:;arente de novas; asi 
lograba un dobre éxito, sair d.a sua marxi
nación como bispo situado nunha fracción 
arcaizante da Conferéncia e aparecer nos 
meios de comunicación. Nunha das suas 
entrevistas afirmou: "se actuas en grüpo, 
un matiza máis unha causa, ao outro pa
récelle moi dura, ao outro máis suave, e 
entón están dándolle voltas e voltas e non 
acaba isto de cerrarse. Unicamente man
dei a pastoral a un bispo amigo e díxenlle 
que a ia publicar". 

A pastoral de Gea Escolano ,segundo a 
que o Governo de Felipe González é cau
sa da corrupción social, non aporta nen-

, . . ANXO IGLESIAS 

gunha · noved~de as· an.álises 'do ._Pr~s.idéri
te da Conferéncia Episcopal española, 
unicamente a ameaza de actuar contra o 
voto aos "socialistas" nas próximas elei
cións xerais( 1993). 

O que converteu nunha tempestade de 
verán os escritos de Gea foi a sua pre
senza na TVG. Unha presenza cos ade
rezos modernizadores dos anos cincuen
ta e cunha certa fasquia de aprendiz de 
boxeador. Gea é un valenciano, bispo en 
Ibiza vários anos, traido a Mondoñedo en 
sustitución de Mns. Arauxo, que apresen
ta unha faciana de certa espontaneidade 
-anda en bicicleta, traballa con ordena
dor- pero atende á diócese mindoniense 
ao marxe dos esforzos inculturadores do 
seu predecesor, non canta coa confianza 
de parte do clero e governa desde postu
lados que fan lembrar ao cardeal Segura, 
a Pildain ou a Blanco Nájera, tres dos 
máis significados bispos dos anos cua
renta en disidéncia co resto do episcopa
do. 

Atreverse a unhas afirmacións tan negati
vas sobre a realidade social e responsabi
lizar tan globalmente ao Governo Central, 
só cabe nunha mentalidade integrista. A 
sua afirmación de que só o Papa é o seu 

superior, desbotando toda relación de co
laboración co metropolitano e coa presi
déncia da Conferencia Episcopal do esta
do, significa o seu isolamento e marxina
ción; acredita un ha mentalidad e decimo
nónica en aberta contradicción coa cole
xialidade que subliñou o Vaticano 11. 

Que certas medidas guvernativas desagra
den a Gea, ben; que procedan esas medi
das do consenso democrático social e so-

. mente busquen unha convivencia de míni· 
'· mas , mais que Gea prefira outras e queira 
-" gañar aos católicos para a sua opinión, ben 

tamén; que ameace se o Governo non ven 
·a un diálogo con el (entederemos coa Con
ferencia Episcopal) evoca os tempos das 

' Cruzadas. O Governo ten que dialogar co 
Parlamento e ser sensíbel á mentalidade 
social , pero consultar cos militares, bispos 
e outros grupos de presión corresponde a 
un sistema democrático condicionado. 

A tempestade de verán de Gea e de Velo 
· · foi só un anúncio: a ampliada despenali

zación do aborto que propón o Governo, 
vai producir maruxia abando . O Comité 
Episcopal español para a Defensa da Vida 
emitiu xa un comunicado de repulsa (6-IX-
92) e pede se tome como "abriga moral" 
non votar a quen "promove" o aborto. Polo 
visto ·"despenalizar un comportamento 
equivale a promover ese comportamento". 
O alboroto tanto no Parlamento como na 
rua vai ser real ; tal vez ese Comité Epis
copal non acerte coas dimensións reais 
da conciencia cidadá ... , tal vez a formula
ción guvernamental dunha máis ampla 
despenalización sexa inadecuada. En to
do caso, seria de desexar un razonamen
to de todos desde a convivéncia social, 
desde a ética civil e sempre evidenciando 
respeto ás maiores esixéncias que cal
quera ética confesional pida aos seus 
confesantes. Unha lei de mínimos non ex
clue un horizonte de máximos. 

Creo que tanto Gea Escolano como A. Ve
lo consegueron un bon marisqueo neste 
Agosto: satisfixeron a sua necesidade de 
presenza pública. "Estamos aquí", berra
ron; tamén nós podemos restar ou sumar 
votos dentro de meses. Adiantaron para o 
verán unha tempestade outonal que xa se 
sinte na costa. Ternos un Setembro quen
te e o espectáculo está servido.+ 
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A VACINA ESTÁ INDICADA· PARA: 
OS ADULTOS E NENOS CON ENFERMIDADES 

RÓNICAS 

Enf errrúdades do corazón, do pulmón, dos bronquios, dos 
riles. d angue (anemias), do metabolismo (diabete), e todas 

aquelas persoas que teñan algunha enfermidade ou tomen 
algún medicamento que lles dirninúa as súas defensas 

(cancro, etc ... ). 

Tamén está indicada nos nenos asmáticos. 

AS PERSOAS MAIORES DE 65 ANOS. aínda que estean 

sans . 

' 

Os que estean INTERNADOS EN'ASILOS, COLEXJOS, 

CÁRCERES, etc ... , onde se acolla a persoas con problemas 

graves de saúde, xa que logo, nestes lugares o risco de se 
contaxiar é maior. 

AS PERSOAS CON CONV1VENCJA DIRECTA CON ESTES 

CIDADÁNS, teñen máis posibilidades de desenvolver a 

enfennidade, polo que tamén deben vacinarse. É importante 

que o fagan especialmente todas aquelas persoas empregadas en 

servicios esenciais para a sociedade, mestres. médicos. etc . 

s 
CSRIPE! 

A vacína e RECOMENDABLE para os 
MAIORES DE 65 ANOS e ENFERMOS 

CRÓNJCOS:diabéticos, asmáticos, 
insuficiencias renais e cardiovasculares. 

,OGALEGOOE54ÚOE 
UNTA 
~GAUaAn 

CONSELLERIA DE SANIDADE 

·- ----- -----------
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A peregr1naxe 
de Elena e /Rafael 
• ALEXA DIÉGUEZ 

Rafael e a sua muller Elena le
van máis de dous meses dando 
voltas pola cidade de Vigo sen 
que os queiran en nengures. 
Son xitanos, e por isa teñen que 
levar os seus sete tillos, (ao 
maior téñeno no cárcere por rou
bar, disque, tres ou catro mil pe
setas e leva xa tres meses agar
dando o xuício), unha das noras 
e máis dunha dúcia de animais 
nun carro tirado por un burro. 

Desde que lles queimaron unha 
noite parte d~ chabola na que vi
vían xa non tiveron casa nen
gunha, "viviamos xunto á fábrica 
de pinturas Proa. Un bo día 
mandáronnos unha carta do 
Concello a dicer que tiñamos 
que marchar de ali en quince 
dias. Entón foi cando me quei
maron ao filio mentras durmía. 
Tamén morreu a muller doutro fi
llo e mailo neno que levaba den
tro dela. Tivemos que marchar 
antes dos quince dias porque 
non podíamos vivir ali cos recor
dos". Cando voltaron a recoller 
as suas causas non quedaba 
ren. O Concello mandara derru
bar as chabolas, e con elas os 
seus coches, a sua roupa, os ca
charros, as. cocí ñas ... "Débenme 
cartas do que me levaron. Se 
mas dan, marcho, que en Vigo 
non poden vivir nen os ratos. Pe
ro se non mas dan, paño unha 
denúncia e non marcho nunca 
máis na vida. Se fai falla, levo a 
caravana para a rúa do Principe 
e fóra". 

Fóra, a paus 
se é necesario 
"Cando nos botaron de Barreiro, 
a semán pasada, pegaron ao 
meu filio que está a facer o Ser
vicio Militar en Salamanca e an
daba de permiso. Sacárono no 
periódico e todo. Foi o único, 
porque aos periodistas dalles 
igual o que nos pase. Despois do 
incéndio da chabola o Concello 
prometeunos moita axuda. Seica 
agora andan dicindo que non 
nos miraron na vida". 

O martes 8 de Setembro pala ma
ñán chegou a Policia para botalos 
da sua penúltima casa, polo de 
agora, enfrente da Estación de 
Autobuses. O mércores marcha
ron á Salgueira co pouco que Hes 
queda metido no carro e na "rulo
te" que atoparon en Barreiro e 
que agora "está toda pintadiña, 
que xa mirache como estaba can
do a callemos". Ao millar os veci
ños protestan e volta a Policia e 
outra vez ao carro e á "rulote". 

"Xa nen podo mandar os nenas 
á escala. Antes ían ó Eixo Garai. 
No dia de mañán dirán que non 
lle din ensino nengun. Eu que lle 
vou dar se andarnos de acá para 
alá, se teñen que andar todo o 
tempo tirados polo chan sen fa
ceres ren, coma cans!" · 

Non teñen cartas nen van telas 
se as causas seguen polo mes
mo camiño. Rafael traballaba no 
porto até que enfermou "agora 
non teño forzas para nada e só 

cobro vinte ou vintecinco mil pe
setas ao mes do Salário Social. 
Ternos que mandar á nena a pe
dir por aí. Tamén andamos a 
vender chatarra, que nós non 
roubamos nen vendemos por
querías ou drogas, coma outros". 

Esta é a vida que levan Rafael, 
Elena e a sua família, sementes 
por ter nacido coa pel escura, 
por seres xitanos. Coma eles hai 
en Vigo vintecatro familias con
denadas pala sua raza. A quén 
lle importa?• · 

Fotos: MARTA FILGUEIRA 
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V EN DA A DOMICÍLIO 

Poderian estar afectados máis de tres mil galegas 

A fiscalia de Catalunya 
acusa a Amw-ay de. estafa 
•A.E 

A Fiscalía do Tribunal 
Superior de Xustiza de 
Catalunya apresentou 
unha denúncia contra 
Amway España, 
acusándoa de estafar a 80 
mil persoas, unhas 3.000 
na Galiza. Esta firma 
distribue produtos de 
limpeza, hixiene e beleza 
persoal mediante a venda 
por catálogo, captando 
sócios que van 
conformando unha 
estrutura piramidal, na que 
o consumidor é, á sua vez , 
distribuidor. 

As nove da tarde do Xoves 3 de 
Setembro de 1992 os bares da 
rua Venezuela de Vigo atopá
banse estrañamente cheos de 
homes con garavatas e mulleres 
en "traxe de festa". Semellaba 
que por ali habia unha voda, pe
ro non era tal. Só era unha reu
nión de Amway España. Déran
se cita no Cine Salesianos perta 
de cincocentos "distribuidores", 
denominación oficial que a em
presa dá aos vendedores, da zo
na de Vigo. En Maio e Xullo xa 
houbera outras reunións en Vigo. 
En Xuño os provedores da Gali
za abarrotaran o pavillón de de
portes de Ourense . Todos os 
vendedores de Amway en Espa
ña abarrotan o Estádio Berna
beu , lugar escollido para a sua 
"convención anual". 

Por estes mesmos dias a Fisca
lia do Tribunal Superior de Xusti
za de Catalunya apresentou un
ha denúncia contra Amway Es
paña. Con anterioridade a Unión 
de Consumidores xa apresenta
ra outra denúncia na que acusan 
a Amway de "captar persoas co 
reclamo de grandes benefícios 
sen traballar, ás que obriga a ad
quirir produtos e material para 

Folletos propagandísticos u.tilizados por Anway . . 

formar parte dun "negócio segu- beis em.presariais, que non eran 
ro", debendo convencer a outros · máis que outros . "vendedores", 
cidadáns para que compren máis cun pasto mais alto na pirámide. 
produtos "dificilmente 
comercializados dou
tra forma". A empresa 
piramidal está proibida 
por lei. 

A ilegalidade 
das empresas 
piramidais 

Segundo a denúncia 
trátase da típica em
presa piramidal , que 
distribue produtos dé 
limpeza, hixiene e be
leza persoal, mediante 
a venda por catálogo, 
no que o consumidor é 
á vez distribuidor. Na 
Galiza foron desmon
tadas empresas seme
llantes como Lite Spe
cial 's, pola denúncia 
deste meio, ainda que, 
nun primeiro momen
to , os vendedores se 
mostraban contraria
dos , pasando lago a 
facer manifestacións 
contra os responsá-

Amway afirma que o seu siste
ma non debe confundirse cos 
"sistemas de venda por pirámide 

que atentan contra a 
lei", relatando seis 
diferéncias básicas: 
"as persoas que in- · 
gresan como distri
buidores de Amway 
non están abrigadas 
a facer nengun in
vestimento e o único 
gasto que teñen é a 
adquisición dunha 
carpeta de vendas e 
un pequeno lote de 
produtos (kit) para 
comezar a traballar. 
O seu cu ste para 
1992 é de 11 .1 00 pe
setas". 

Tamén afirma que 
'Amway non abriga 
aos distribuidores a 
un mínimo de com
pra, que o kit de ini
ciación pode devol
verse e que os seus 
produtos son de cali
dade e o seu negó
cio "non se basa ex
clusivamente na 
captación de vende-

Ampliadón de capital 

ANOSATERRA 

dores, senón na venda dunha 
ampla gama de produtos". 

Pero en fontes xudiciais afirman 
que este sistema si que é o típi
co de venta piramidal, ainda 
máis desenvolvido que outros. 
Na mesma publicidade de Am
way afírmase que "cada distri
buidor pode aumentar a sua re
de con novos auspiciamentos, e 
asi desenvolve o seu grupo e o 
seu negócin. -Todos os que se 
unen á liña dun mesmo distribui
dor xeran un volume cada vez 
maior de vendas que lle permi
ten descontos especiais na ven
da de produtos, ademais de rap
pels estabelecidos segundo os 
níveis acadados". 

A diferéncia a que se acolle 
Amway para tentar saltar a lei 
do sistema piramidal é que na 
maioria destas empresas o ven
dedor leva comisións dos novas 
adeptos, en_Amway os pagos 
prodúcense "mediante descon
tos nos próprios produtos ". O 
aumento do volume de vendas 
permítenlle acadar níveis de 
calificación especiais, aos que 
se corresponden comisións es
peciais. Os ingresos do sistema 
Amway básanse nunha acumu
lación m~nsual de pontos, que 
van desde os 25 mil pontos,cos 
que se obtén un 3 por cento de 
descanto até o 1.200.000 nos 
que o descanto é do 21 por 
cento. 

Amway, que foi criada en 1959 
nos EE.UU.,· como a maioria 
destas empresas, tendo en Mi
chigan a central e a fábrica dos 
principais produtos, conta con 
20 filiais en todo o mundo. En 
España comezou as suas activi
dades en 1986, empregando a 
150 persoas e tendo máis de 80 
mil "distribuidores". A sua factu
ración no pasado exercício foi 
de 4.500 millóns de pesetas e 
para este ano teñen previsto, se
gundo a empresa, facturar 11 mil 
millóns.• 

Non esqueza mercar as suas accións 
• 

Mande o seu boletin ou chame ao Tf: 986-433830 
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FÚTBOL GALEGO EN PRIMEIRA 

O espectáculo apenas foi enturbiado por enfrontamentos marxinais 
1Celta-Deportivo': o derbi, máis nacional que nunca 
•VÍTOR MÍGUEZ 

Chegou demasiado cedo, 
pero non por iso foi menos 
· agardado. Despois de 
vinte anos Celta e 
Deportivo enfrontavan-se . 
en competición oficial da -
primeira división de fútbol~ 
Afinal a expectación criada 
polo enfrontamento 
crrespondeu-se ao 
acontecido en torno ao 
mesmo; pero nen iso foi . · 
suficiente para que alén 
aneares as mínimas 
resonáncias non 
excedesen da mención ao 
2-0 coruñés. 

E como diria Ferrín, asi de tran
quilos ficaron en Terra Ancha. 
Moitos comentaran que dada a 
coincidéncia co Barga-R. Madrid, 
o partido de Riazor pasaria de
sapercebido, pero non tiña que 
ser necesariamente así dado 
que o enfrontamento do Camp 
Nou xogávase o sábado e deixa
va aberta a porta da incertidume 
de cara á xornada dominical. Pe
ro está claro que nen dunha for
ma nen doutra é posivel que os 
espectáculos deportivos celebra
dos no país -agás o tiro de ca-

~URXO LOBATO! V.N. 

rabina con finca de por médio
acaden a mais mínima significa- . 
ción alén da estritamente deter
minada polo cotiá. 

E permítanme iniciar a crónica 
con estas consideracións tan re
pentinas, pero o certo é que a 
desatención e o desprezo con 
maiúsculas cara as nosas equi
pas é algo que ven moi de atrás 
e que porén moi poucos critican. 
Poderiamos comezar coa gran
de sinificación que outros derbis 
futbolísticos acadan nos média 

espano1s, caso dun Oviedo
Sporting, un Rayo-Atlético ou un 
Sevilla-Betis, e poderiamos re
matar co máis descarado parti
dismo andaluz denotado na últi
ma promoción que xogou o de
portivo ca Betis. Fóra da Galiza 
estes detalles teñen maior real
ce público que un Celta Deporti
vo que unicamente serve para 
relacionar a suposta brutalidade 
dos pavos celtas coa dos grupos 
ultras de ámbalas duas afec
cións (esa foi a referencia que 
un coñecido locutor deportivo fi-

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. 

I I 

UN CORTE A NAVALLA DA ULTIMA DECADA. 
, 

, XA A VENDA 

A 
EDICIONS 
ABOSADUA . 

xera ao socaire do 
último partido xoga
do en Balaídos). 

Enfin, que a inorán
ci a hispánica fixo 
do derbi nacional 
un espectáculo tan 
caseiro que real
mente foi máis na
cional que nunca, e 
non se trata de que 
agora descubramos 
atitudes que xa ve
ñen de lonxe; ora
bén, o feito de que 
a discriminación se
xa pan de cada día 
non nos pode facer 
calar. Se 28.000 
espectadores en 
Riazor, se a repeti
ción dun choque 
galega na máxima 

categoria despois de vinte anos, 
ou se -incluso- a tradicional 
tensión que rodea estes partidos 
son factores menos trascenden
tes que os que rodearon un Atlé
tico-Tenerife, un Zaragoza-Espa
ñol ou un Burgos-Real Sociedad, 
teremos de concluír que incluso 
no mundo do deporte a patente 
de galeguidade non é precisa
mente algo que rache con tópi
cos. Detalles como este , fria
mente analisados, son tan im
portantes como os goles do pa
sado domingo e asi coidamos 
nós deben de ser reflexados. 

Espectáculo 
e cordialidade 
Polo demais se algo destacou 
deste enfrontamento foi a cordia-
1 idade reinante entre ámbalas 
duas afeccións. Ben é certo que 
a retransmisión do partido por 
Canal Plus restou afluéncia de 
público vigués, pero tanto a cor
dialidade entre as directivas co
mo o feito de se-la primeira xor
nada propiciaron que o partido 
discorrese sen incidentes. 

Tan só poderia-se mencionar a 

bárbara e irreflexiva atitude dos 
de sempre. Así os "Celtarras" e 
"Riazor Blues" foron branco 
constante de contínuas provoca
cións mútuas, provocacións que 
se cabe son mais paradóxicas 
entre grupos ultimamente deci
dios por unha postura política de 
carácter nacionalista radical. 
Desta forma, e a pesares da pro
tección policial, o autobus dos 
siareiros vigueses ficou sen lu
nas na viaxe de volta, viaxe que 
esta "cuadrilla" encarregou-se de 
aderezar destrozos a área de 
servizo da autoestrada en Ordes 
(sen dúvida emulando a "toma 
de Padrón" que os "Blues" fixe
ran hai dous anos despois do úl
timo Celta-Deportivo). 

No tocante ao aspecto estritamen
te deportivo o encentro non se ca
racteri zou por ser excepcional , 
ainda que tamén se deixaron ver 
notas de calidade. Así, foi agradá
vel observar que tal e como nós 
coidavamos o Celta ten un bloca 
que salvo lesións estará capacita
do alomenos para manter a cate
goría. Incluso coas ausencias de 
Ratcovick (quen causou unha 
grande impresión na pretempora
da), Gudelj e Juric; outros xogado
res como Engonga ou Salillas fi 
xeron que a equipa celeste planta
se cara ao Deportivo. 

Pala sua parte este, sen realizar 
un xogo moi ordeado amostra co
mo incluso a méio gas é capaz de 
criar ocasións. Tanto Nando como 
Fran causaron unha excelente 
imaxe que sen dúvida ficou des
bordada pola xenialidade de todo 
un astro, Mauro Silva: convertido 
xa no líder dos branquiazuis non 
só pola sua persoalidade no cam
po, senón pola sua técnica, pala 
sua decisión á hora de loitar. polo 
balón e pala sua constante pre
senza ali onde se lle necesita. 
Definitivamente, e se Bebeto llo 
permite -e asi acontecerá de xo
gar coas reservas do pasado do
mingo- será unha das grandes 
figuras da liga española.+ 

r-------------------------------------------------, 
A que xoga Paco Vázquez? 
Unha vez mais o Alcalde da 
Coruña non estivo presente no 
palco presidencial. Preferiu , 
como sempre fai, ocupar o seu 
asento de sócio no méio do 
resto dos afeizoados, facendo 
alarde non só dun desprezo 
supino ao seu colega olívico e 
á cidade que este representa, 
senón .tamén presumindo dun 
suposto populismo futboleiro 
que de sempre tentou que o 
caracterizase. 

Neste senso é doado com
prender como desde sempre 
"Francisco" tentou de axen
ciar-se a imaxe de abandeira
do de vanguardia do deporti
vismo : Xestos despectivos de 
cara a equipa contrária; un in
tachável historial de sócio da 
entidade ou esporádicos e 
aparentemente espontáneos 
arroutos pandeportivistas nos 
méios de comunicación son 
argumentos que o rexedor mu
nicipal (manifestamente auto
declarado como "culé") utiliza 
de cara á galería. 

Todo funcionou até que a his
téria colectiva provocada polo 

seu rival político dentro da sua 
cidade e coa sua mesma arma 
voltouse contra del. E é que 
Vázquez quería un Deportivo 
grande, iso si, sempre e cando 
non lle costase un peso. Agora 
a impresionante masa social 
acaba de facer pequeno o es
tádio de Riazor, e o mandatá
rio municipal descaiga-se ma
nifestando que non está dis
posto a gastar o presuposto 
municipal "en una obra que va 
a beneficiar a una sociedad 
anónima". Claro, o Alcalde re
tírese á S.A. Real Clube De
portivo, a mesma que hai uns 
anos era de todos e levava o 
nome da Coruña por España 
adiante. 

A demagóxia de vellos tempos 
volta-se contra o demagogo na 
sua própria casa. O resultado 
polo de agora está claro e ese 
aguerrido Hugo Sánchez da 
afeición artábrica recuou deica 
posicións máis defensivas de 
diante dese Maradona directi 
vo que agora é Lendoiro. Men
tres, desde as bancadas a 
afeición pergúntase: a que xo
ga Paco Vázquez?+ 
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Tentan chegar a un novo acorde 

O Pacto de Ajuria Enea disolto 
•B. LAXE 

Eusko Alkartasuna xa · 
anunciou que non asistiría 
á reunión do pacto de 
Ajuria Enea que, por fin, o 
lehendakari Ardanza viuse 
na abriga de convocar 
ainda que esta reunión 
signifique, de feito, a 
disolución do próprio 
pacto. Os intentos van 
agora dirixidos a conseguir 
un novo acordo, no que, 
de momento, só parecen 
interesadas as forzas que 
governan en Gasteiz: PNV, 
PSOE e EE. 

Despois dos comícios autonómi
cos de 1991 en Euskadi houbo 
uns xiros políticos propiciados 
principalmente polo cámbio de 
estratéxia do PNV e polos inten
tos de situarse politicamente pa
ra o dia despois do cese da vio
léncia; cámbios que anunciaba
mos na mesma crónica eleitoral. 
O primeiro signo foi a configura
ción dun Governo nacionalista 
en Gasteiz , por máis que este 
rachase aos· poucos meses e o 
PNV voltase a pactar co PSOE. 

Máis calado político, se cabe, ti
vo a mudanza de atitude do PNV 
a respeito da autovía de Leiza
rán , chegando a un acordo no 
cámbio de trazado (que agora 
tamén se produciu en Nafarroa) 
e comezando coas conversas 
con HB, primeiramente furtivas e 
logo oficiais. 

Estas conversas, moi anteriores 
á caída da cúpula etarra, a fins 
de Marzo, supuña na prática que 
o pacto de Ajuria Enea, asinado 
en 1988 por todas as autodeno
minadas "forzas democráticas", 
quedaba disolto pois caía o pri
meiro princípio básico do con
senso acadado pola totalidade 
das forzas políticas con repre
sentación institucional, agás HB: 
o isolamento de Herri Batasuna. 
As distintas declaracións dos 
portavoces peneuvistas e até o 
consentimento do PSOE , non 
impedían contemplar como HB 
conseguía un dos seus primeiros 
obxectivos políticos: rachar con 
esa tenza que lle tiñan imposto 
pois tiña reflexo na perda de 
apoio social, como recoñecian 
en vários documentos. 

Herri Batasuna deseñou para re
cuperar apoio social unha estra
téxia pala que tratan de achegar
se ás demáis forzas nacionalis
tas , pondo en marcha diversas 
organizacións sociais e campa
ñas nas que participaron xa mili
tantes doutras organizacións, al
guns deles cargos eleitos, como 
no acto pala independéncia en 
Gernika. 

Antes de cair 
a cúpula de ETA 

Todo isto sucedía antes de a 
cúpula de ETA cair nas mans 
dunha policía francesacuxo es
tado mudaba substancialmente
de posición. O descabezamento 
da organización deulle máis al
cance aos contactos PNV-HB, 
amparándose nas distintas liñas 
existentes dentro de ETA e HB a 
fin de lograr unha saída nego-

ciada á situación de enfrenta
mento armado. 

A nova situación europea, na 
que o PNV tenta contar coa 
maioria dos aliados posíbeis e o 
albiscar unha posíbel saída do 
conflito basco sustentado no "al
go se move" no contorno de 
ETA, fixo que cada partido tenta
se sacar vantaxe da nova situa
ción, cando o pacto de Ajuria 
Enea nacera, xustamente, como 
compromiso polo que as diver
sas formacións renunciaban a 
sacar vantaxe dos efeitos provo
cados pala violéncia. 

EA, que desde un primeiro mo
mento acusara ao PNV de ra
char o pacto palas suas negocia
ción s con HB, aceitou tamén 
manter conversas cos batasunei
ros, mentres anunciaba que non 
acudía a unha nova chamada do 
lehendakari. Outro tanto facia 
Euskal Ezquerra (escisión maio-

ritária de EE), aparecendo no ho
rizonte unha posíbel frente co
mun entre estes tres partidos 
que o PNV non pode permitir; de 
momento xa constituiron a 
"Asemblea de Municípios P.Ola 
lndependéncia", na que están 
presentes máis de cincuenta al
caldes. O PP tamén arrenega de 
Ajuria Enea, palas conversas 
con ETA e o PSOE trata de pór 
en marcha outro pacto, ainda 
que sexa cos seus sócios de Go
verno unicamente, para non que
dar en fara de xogo. 

En ETA, pala sua banda, racha
da a trégoa mantida durante os 
Xogos olímpicos,esen que as 
conversas ca Estado saian de 
contactos pontuais, imponse a 
liña dos que pensan que non se 
pode negociar nunha situación 
de debilidade, polo que reem
prende a sua cadea de atenta
dos na procura dunha saída ai
rosa.• 

Joseba Eglbar representante do PNV nas conversas con HB e membro do sector 
máis nacionalista do seu partido. 
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Son escultor~ 
un pouco 
agricultor, e 
sobre todo son 
un vello 
camiñante, tal 
vez o derradeiro 
camiñante. que 
queda,é 
sobrecóllome, 
horrorízame ver 
os nosos montes 
vestidos de loito, 
de negro. 
Non destruamos 
os nosos montes. 

Por unha Galicia verde 
CONSELLERIA 
DE AGRICULTURA, 
GANDERIAE 
MONTES 

---- ·---------------~ 



Q S ESTADOS DESUNIDOS 

Juan José Gutierrez é o 
director do One stop 
immigration and · 
educational center que, 
segundo unha 
tradución aceitábel, 
significa Pousada dos 
inmigrantes e centro 
educacional. T rátase 
dunha asociación 
oficialmente recoñecida 
e sen ánimo de lucro 
que posue as suas 
instalacións na Avenida 
Whittier no leste de Los 
Angeles, miolo do 
bairro hispano desta 
cid ad e, na cal residen 
máis mexicanos que en 
nengunha outra urbe do 
mundo, non senda 
México capital. "O 40°/o 
da povoación de Los 
Angeles é xa hispana", 
comenta Gutiérrez, 
nunha cidade dé máis 
de doce millóns de 
habitantes e que 
considerada por si só 
representaria a 
duodécima poténcia 
económica mundial. O 
risco de conflito é 
visíbel. Os hispanos 
apenas cantan con 
representantes 
políticos, a 
desigualdade social é 
unha das máis 
chocantes do mundo ao 
lindar a riqueza e a 
pobreza extremas. "A 
diferéncia de 1963, 
cando o estoupido 
social foi 'protagonizado 
polos negros, explica 
Gutiérrez, en Abril 
deste ano os máis 
activos foron os 
hispanos, ainda que 
non sexa esa a imaxe 
que deron os médios 
de comunicación que 
primaron a participación 
dos afro
norteamericanos". Oito 
mil hispanos foron 
detidos aqueles dias 
pala policia, mentres 
as imaxes recollidas 
polos fotógrafos, ainda 
que só regularmente 
difundidas, amasan 
cenas de carpos 
sanguiñentos 
abandoados na rua, 
dúcias de persoas 
esposadas e deitadas 
no chan en ringleiras, 
que fan lembrar o Chile 
de 1973, O Salvador de 
1979 ou a invasión de 
Panamá de 1989. 

Juan José Gutiérrez, 
dirixe.nte hispano de Los .Angeles 

'O estoupido do 29 de Abril 
é un reflexo pálido do que pode suceder' 

•MANUEL VEIGA 

A represión da inmigración ile
gal parece ser un dos principais 
problemas dos hispanos? 

A represión xa non se ve como 
un problema senón como un 
costume. Cada ano son deporta
dos, só a México, un millón de 
inmigrantes. Cada dia máis de 
.1200 hispanos son expulsados 
de Los Angeles. Hai que lembrar 
por exemplo que en 1986 a lei 
Simpson-Rodino, que pretendia 
legalizar a situación dos inmi
grantes, só conseguiu na prática 
que o número de expulsados 
aquel ano baixara de 2 millóns a 
un millón setecentos mil. En rea
lidade, este tema está baixo un 
absoluto control social institucio
nalizado. A existéncia de inmi
grantes indocumentados permite 
que estes non poidan exercer os 
seus direitos laborais plenos. O 
traballador vive baixo a ameaza 
de expulsión e o empresário po
de argumentar que lle paga pou
co porque corre o perigo de ser 
sancionado e xa fai abondo con 
collelo, ainda que en realidade 
sé esteña a beneficiar. O ingreso 
controlado de man de obra bara-

ta e a expulsión de xente forman 
parte do mesmo esquema. Na 
prática nengun empresário é 
sancionado por empregar man 
de obra ilegal. 

Como afectará o tratado de libre 

comércio entre México, Canadá 
e os Estados Unidos? 

Ese acordo non é máis que o xér
molo dunha prática que se está a 
extender a toda Latinoamérica. 
México xa ten acordos á sua vez 

r----------------------------------------------------, 
10s cubanos que se exilian 
teñen vivenda e axuda social 
garantida' 

Que representan os cubanos 
entre a comunidade hispana 
de Estados Unidos? 

Un número significativo entrou a 
formar parte das élites de control 
do narcotráfico. A droga come
zouse a distribuir masivamente 
para aplacar aos negros e nos 
anos 80, co reganismo, conver
tiuse nun .gran negócio. O r.esto' 
vive da sua oposición a Fidel. 
lso garantiulle vivencia e axudas 
sociais ao millón de cubanos 
exiliados. A proba é o poder po
lítico que posúen: o alcalde de 
Miami é cubano e tamén un se-

nador por Florida, o que contras
ta coa indixéncia e case nula 
preséncia política do resto dos 
hispanos, mália ser 30 millóns. 

En realidade non sabemos moi 
ben o que pansa a comunidade 
cubana. Só coñecemos a opinión 
da minoria que os representa e 
que ás veces resulta moi pavera. 
Pasan o tempo anunciando a en
trada na Habana para a semana 
que ven. Cando chegou aperes
troika várias compañias de auto
móveis de Miami ofereceron co
ches de oferta con entrega garan
tida en calquer cidade de Cuba.+ 

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

AN XO IGLESIAS 

con Chile, tamén os haberá con 
Arxentina, etc. O contraditório 
deste Tratado é que permite o li
bre movimento do capital e das 
mercancias, pero non da man de 
obra. O problema é racial , históri
co, porque non existe nengun con
flito co Canadá pero si con México 
e o resto de América Latina. No 
futuro terá que resolverse iso, non 
hai outro remédio. 

De que paises chegan .máis in
migrantes? 

Sobre todo de México. Nos Esta
dos Unidos hai uns 30 m'illóns de 
hispanos, dos cales a metade 
aproximadamente son mexicanos. 
Tamén houbo fortes correntes de 
centroamericanos por mor da gue
rra, ainda que os salvadoreños es
tán deixaildo de vir, unha vez ini
ciado o proceso de paz. Tamén 
hai colombianos, arxentinos, chile
nos que chegaron despois do gol
pe contra Allende, ainda que nes
tes casos o número é inferior. Chi-· 
lenos, por exemplo puideron che .. 
gar 50 ou 80 mil. Tamén viñeron 
españois nos últimos anos, pero a 
meirande parte deles retornou 
porque non lles gustaba o modo 
de vida de aquí. 
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10 proceso de fragmentación mundial 
poderia darse tamén nos Estados Unidos' 
Cal pode ser o futuro das co
munidades hispana ou negra 
nos Estados Unidos? Nos 
anos sesenta falábase de inte
gración. 

No mundo estase a dar un pro
ceso de integración e desinte
gración simultáneo. Aí están a 
CEE e lugoslávia. Se entramos 
nun proceso de fragmentación 
e se este se recoñece interna
cionalmente , tamén nos Esta
dos Unidos se poderia dar en 

20 anos un proceso semellante,, 
con separación de territórios. E 
posíbel, ainda que non se sabe. 
A comunidade hispana ten dis
tintas procedéncias: hai mexi
canos indíxenas, mestizos e 
brancas, hai centroamericanos 
ou arxentinos, pero Estados 
Unidos é unha máquina que li
ma todas esas diferéncias a 
pral dunha nova conciéncia re
xional hispana, cun gran peso 
dos mexicanos, pero que será 
algo novo. 

En todo caso hai qúe ter en can
ta.que está é unha parte do mun
do moi importante. Califórnia, 
considerada ailladamente, seria 
a sexta poténcia mundial. Só a 
cidade de Los Angeles seria a 
duodécima. Non interesa saber 
cando van dominar os hispanos, 
senón cando se van resolver os 
problemas da xente nunha área 
de tanto peso no mundo. Seria 
unha contribución enorme a un
ha nova orde económica e políti
ca mundial.+ 

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

'Q salário mínimo en 
esta situación? sala ao resto da sociedade. Sim-

plemento adoita a mencionar aos 

Estados Unidos é de A conciéncia de clase está a au- hispanos como un dos moifos pro-
mentar. E tamén a participación blemas que pode ter calquer esta-

4,25 dólares a hora. sindical. Estes dias por exemplo do. Tampouco existe unha prática 
estase a producir unha taiga de cultural a este respeito, nen o inte-

Os hispanos en estucadores da construción que rese por tender pontes, máis alá 
na sua maioria son latinos. de contactos individuais e de élite, 

moitos casos, como pero sen contacto coa povoación, 

o de Santa Ana (a Os latinos gañan nen perspectiva política. O Rei de 
España estivo aí ao lado na Plací-

carón de protagonismo aos negros ta, hai dous ou tres anos, inaugu-
rou unha estátua e nada máis. 

Disneylandia) Cal é a sua opinión do conflito 
de Abril? Os latinos son culpados de ser 

cobran 50 centavos os causantes da crise. 

á hora'. 
A protesta estivo organizada con 
precisión. A situación de miséria Si. É certo que se lle bota a culpa 
influiu para que a xente no canto aos inmigrantes. Esta propaganda 
de saquear causas pequenas e non é críbel, pero vai polarizar 
de valor, saise dos comércios ca máis as opinións e servirá para 
que cubria as suas necesidades criar máis conciéncia entre os pró-
máis inmediatas : caixas de cere- prios latinos. Tamén hai discursos 
ais, paquetes de leite ... O mundo como os do candidato Pat Bucha-

Pódese dicer que a fronteira é viu negros, pero a maior parte dos nan quen dixo "para que seguimos 
moi permeábel? participantes eran hispanos . enganándonos, se eremos na in-

Eses dias foron detidos oito mil la- migración e necesitámola. Pero 
Trátase dun mecanismo viciado. É t inos . Hai que ter en canta por non podemos permitir outras ra-
unha porta transparente. Entran e exemplo que o bairro de Wats, ta- zas doutra cultura, porque iso vai-
saen. Teñen que pagar aos que os moso na revolta negra do 63 , está nos criar problemas de segurida-
pasan que son os denominados ocupado hoxe no 60% por hispa- de". Con todo, non creo que aqui 
poyeros. Un mexicano paga por nos. O que sucede é que para os o racismo vaia arriba como na 
este "servício" entre 200 e 500 dó- médios de comunicación o símbo- Alemaña. O máis que hai son ra-
lares (entre 18 e 45 mil pesetas). lo do conflito racial segue a ser paces que se reunen e xuntan os 
Se é de máis ao sul paga máis e negro-branca. coches frente á raia fronteiriza con 
se quer ir até Chicago en vez de 

Cal é a representación política 
faros prendidos, pero non hai 

quedar en Califórnia, por exemplo, agresións. 
tamén llo terán en canta no précio. dos hispanos? 
Multipl icando un millón por 300 ou 

Os hispanos son o 40% da pavo-
Aprender inglés é necesário pa-

400 dólares vese que aqui hai un ra integrarse? 
bon negócio. E isa só por cruzar a ación de Los Angeles , pero dos 
fronteira! cinco representantes do condado, Non se aprende inglés só para in-

o ano pasado entrou un mexicano tegrarse, senón tamén para de-
A economia sumerxida por primeira vez en 115 anos e tenderse. O estilo de vida é indivi-

iso por mor da reclamación dos dualista, apenas hai trato ca veci-
En que situación viven os his- próprios tribunais norteamerica- ño. Entón buscamos un ámbito 

nos que vian a situación como es- social, unha escala para que panos unha vez dentro dos Es-
tados Unidos? candalosa. O primeiro represen- aprendan inglés, pero que espe-

tante hispano no concello non en- ramos se convirta nun centro cul-
Os hispanos traballan na indústria trou até 1985. O 63% dos nenas tural, no ínicio dun proceso de au-

son hispanos, pero esta comuni- . toxestión. Aqui as posibilidades da roupa, de xornaleiros agrícolas, 
de fregapratos . É unha economia dade só canta cun representante de cámbio son máis claras que en 

na direción do sistema público España, ainda que a povoación sumerxida. O salário mínimo en 
Estados Unidos é de 4,25 dólares educativo. non esteña tan preparada. A con-
a hora.Os hispanos que chegan ciéncia vai a máis. O 29 de Abril 
de México veñen na sua maioria Que diferéncias existen entre o só foi unha pálida expresión do 
do rural e son case analfabetos (o Partido Republicano e o Demó- que pode suceder.+ 
nível de estudos de promédio é o crata? 

quinto grado). Ao chegar aqui non 
Ambos están moi próximos. Pero, teñen nengun tipo de asisténcia 

social. En moitos casos, como o á marxe das apariéncias, non se 
pode dicer que sexan iguais. O de Santa Ana (a .carón de Disney-
Partido Demócrata tende a mode-landia) cobran 50 centavos á hora, 
rar o seu discurso para captar ao é dicer case nove veces menos 
votante republicano, pero tamén é que o salário mínimo. lso abriga a 
certo que en determinadas épocas ' E n Los A~geles o que en moitas famílias teñan que 
procurou ampliar a sua base con traballar todos, mesmo os nenas 

(ainda que iso esteña teoricamen- sectores sociais máis próximos ao 
63º/o dos nenas son 

te proibido desde os anos 30). Se pavo. 

unha família consegue que traba-
A atitude 

hispanos, pero esta 
llen todos ou case todos os seus 

comunidade só membros, e se alimentan con pou- do governo español 
co máis que arroz, consegue so- canta cun brevivir. Cando algunhas persoas Cal é a atitude do governo espa-
van pola rua con apariéncia tísica ñol cara os hispanos? representante na 
decrépita moitas veces non é máis 

direción do sistema que polo exceso de traballo. O governo español debe ter moita 

Non hai protestas sindicais por 
. información. lso é o lóxico. O pro- público educativo'. blema é que non trata de traspa-

Poñendo 
as bases 

;# os proxectos 
Promocionamos desde a base as 

actividades deportivas e culturais que se 
desenvolven na nosa provincia. 

Apoiamos iniciativas dos grupos que 
ofrecen á sociedade alternativas de ocio 
baseadas no deporte e a cultura. Para 

darlle altura ós proxectos, actuamos na 
base. 

Teatr~' 

• • • 
• 

R epresentacións de teatro. 

e ompañías teatrais. 

Obras de teatro en escena. 

e oncellos que participan no 
circmto de teatro. 

R epresentacións de títeres. 

e ompañías de títeres. 

Obras en escena. 

N oites de cine 

P roxeccións 
cinematográficas. 

e oncellos colaboradores nas 
" Noites de_ Cine ". 

Convenio de actuacións. 

~ ~~~~:::~:.~~~~1:." nos seus 

• ~:!~:~~:t~~;1~adas oeste 

"' ¿.:!r:C~~ns na nosa 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Manuel Fraga non 
quer sair nas 
fotografias de 
costas. Na recepción 
de Perbes ameazou 
a un fotógrafo por 
este motivo. Mellor 
cuidaría a sua imaxe 
sendo máis 
educado e non 
proibindo, 
ameazando e 
chamándolle 
impertinentes e 
cretinos aos 
xornalistas, aos 
subalternos e 
mesmo aos seus 
compañeiros de 
partido. 

O diputado 
popular Vázquez 
Pita interviu no 
parlamento por 
primei.ra vez na 
sesión do pasado 
dia 8. A casualidade 
fixo que tora 
precisamente no 
debate sobre a Lei 
de defensa dos · 
animais domésticos. 
Animo, que non hai 
temas menores; 

As notas que 
envia a TVG sobre 
a sua programación 
son case sempre 
guia de tópicos. Din 
cousas asi: Esta 
noite "Verán de 
estrelas" fará un 
repaso dalgunhas 
das mellores 
actuacións que 
pasaron pola 
fascinante llla da 
Toxa. O índice é o 
seguinte: o galego 
máis popular, Julio 
Iglesias, o duo de 
sempre, Albano e 
Romina, o 
españolísimo 

"Gallaecia-92" 
e o senso comun 
Os organizadores do programa 
"Gallaecia-92" falam, com acerta
do critério, de "aproximagom" e 
"identidade cultural" entre as po
pulagóes que habitam num lado 
e no outro da 
"raia", bem co-
mo de "agluti
nar", palavra 
que quer dizer 
"integrar" e que, 
pois se pretende 
fazer "re-viver" a 
velha Gállaecia, 
deveria ser mais 
exactamente 
"re-integrar". 

Mas entre as 
actividades in
cluídas neste 

Os 
organizadores 
torcem 
por completo 
o sentido 
das suas 
declara~óes. 

programa acha-se a convocató
ria de un concurso literário e aqui 
é que os organizadores torcem 
completamente o sentido das 
suas delcaragóes. Em lugar de 
reintegrar -ou aglutinar- fen
de-se a nossa língua em portu
gués (para sul da "raia"?) e g,ale
go "normativo" (para norte). E is
to defender a "identidade", a 
"aproximagom" e a "agluti
nagom"? Nom, isto é memso um
ha amostra de total incoerencia e 
falta de senso comun. 

O denominado de "galega nor
mativo" tem pouco de galega e 
muito de anti-portugués. Sem ra
ízes e sem tradigóes próprias, in
venta-se e reinventa-se cada dia 
a trancos e barrancos ( atende-se 
por exemplo na rádio ou na tele
visom "galegas''). Do ponto de 
vista político é umha imposigom 
de Alianza Popular (hoje PP) , 
partido espanhol cuja interesse 
pola nossa língua nom passa do 
meramente folclórico no melhor 
dos casos. Senhores de "Gallae
cia-92", ainda nom se dérom 
canta de que nas repartigóes das 
diferentes conselharias da "Xun
ta de Galicia" , incluindo a de 
"Cultura", nom se fala galega, 
mas espanhol? Pois é que esse 
castrapo oficial, apesar dos 
meios a seu dispar, já há tempo 
que deu em fracasso social. 

Tenham senso comum e fagam 
favor de nom por as magas po
dres no cesto das sás e madu
ras.+ 

CARLOS GARCIA FERRO 
(SAM MIGUEL DE ARCA-A ESTRADA) 

Gallaecia: mais 
umha mentira, 
ma1s um ano 
O projecto de reintegragom cul
tural -nom só- entre a Galiza 
administrativamente espanhola e 
a portuguesa que com excelente 
critério chamam "Gallaecia" al
canga mais um ano e em pro
gressom ascendente quota de 
verdadeira esquizofrénia em ma
os de quatro desaprnsivos com a 
audázia dos suicidas. 

A progressiva espanholizac;om 
que sofre o programa tem o seu 
máximo na convocatória que so
bre relato se convoca, senda ad
mitidos os trabalhos em portu
gués e norma oficial da Junta. 

Nom se percebe esquizofrenia 
certa, quando num projecto em 
que o que se pretende é a comu
nicagom normal de umha comuni
dade partida em duas pala histó-
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ria? Os próprios organizadores na incompetencia dos organiza-
som os primeiros em romper os dores ou na sua venda á política 
lac;os mais íntimos e que perdu- oficialista. Quigá nom seja mais 
ram no tempo que um decalco da política ofi-
apesar de agres- cial, quem afirma reiteradamente 
sons mascara- a sua vontade reintegradora 
das ou manifes- Os próprios quando visita Portugal , e aquí 
tas como a que exercem a política mais repressi-organizadores se denuncia. va e a caga de bruxas mais ver-

somos gonhenta e imprópria dum esta~ 
Estou certo que do de "liberdades democráticas". primeiros em 
os organizado-

promperos res percorrerám A história passará canta a quem 
abertamente as la~os mais faz da cultura e da língua um 
Camaras Muni- íntimos e que brinquedo que semelha mais o 
cipais de Trás- "monopoli" da cultura que algo 
os-Montes (ou perduram no sério e real. Se por terápia for ... + 
Trá-los-Mon- tempo. 
tes?) e acharám JosÉ RAMoM FERNANDEZ QUEJPO 
insalváveis dife- (ÜURENSE) 
rengas linguísti-
ca-idiomáticas entre ambas as 
comunidades. Nom é lógica pura o Teresa Herrera que um projecto como é "Gallae-
cia" comece por riscar diferenc;as e o galego que nom existem sobre o papel, 
quer dizer ortográficas? 

Os membros da associagao cul-
A explica9om a tais comporta- tural "Embaixada Galega da Cul-
mentas haverá que procura-las tura-Renovagao", os que ficamos 

em Madrid neste mes de Agosto, 
estivemos a olhar o trofeio "Tere
sa Herrera" por TV e observamos 
que os responsaveis do estádio 
de futebol (Desportivo da Corun
ha?) davam os avisos só em cas
tel hano; queremos fazer mais 
urna pergunta 
aos cidadáos 
autocolonizados 
(?) desse país 
que se chama 
Gal iza. 

a) Sabiam que 
a lingua própria 
da Galiza é 
também oficial? 
Entáo o porque 
é que os · res 
ponsaveis do 
estádio inclum-
plem a lei náo 

Porqué os 
responsaveis 
do estádio 
incumplem a 
lei nao 
utilizando a 
nossa língua. 

utilizando a nossa língua e fa
zendo um desprezo evidente ao 
povo galega? 

b) Podem imaginar a suceder is-
so na Catalunha com o cataláo? 
Obviamente o Barc;a é um digno 
representante de seu povo. Aca-
so o Desportivo poderá se-lo al-
gum dia? 

c) Poderá o Sr. Fraga injectar na 
mente deste pavo galega algo de 
dignidade para deixarem de ser 
castelhanos de terceira e conver-
tirem-se em galejgos de verdade? 

É, a vezas , nestas pequenas 
causas que um povo dem.Q_nstra 
que existe , que lho perguntem 
senáo aos cataláes que muito 
bem aproveitaram para assim o 
desmonstrarem ao mundo nos 
últimos jogos olímpicos.+ 

RAMoM QurxoMARIU FIDALGO 
(MADRID 

Sindicatos 
mercantilistas 
no ens1no 
En relación co pasado e confliti-
vo fin de curso no campo do en-
sino, como persoa allea a este 
mundo, pero tamén como afilia-
do ao sindicalismo nacionalista, 
quereria aportar algunhas ideas 
acerca do, para min, lamentábel 
papel que a CIG, igual que os 

r----------------------------------------------------------------------------1 
1 1 
1 e t h h te, en vida, voou os dentes coa barrena eléctrica 1 : a c u p psyc o dos seus ócios, máis aló unha enchenta coas pre- : 
l as embutidas nas próprias tripas das vítimas ... Eu : 

Volve a xente tan guapa das vacacións que eu , chego pouquiño tarde, xa sei, a esa história de : 
larpeiro voyeur, non podo resistirme a voltar a olla- yuppies de ouro -American Express Platino- e r 

da cara os carpos bronceados pola praia e máis a tamén tiña que afastar a ollada dese libro extraordi- : 
Expo. Pero despois do primeiro impulso mirón, hei nário, American Psycho, para coller aire e, ao cabo 
voltar ás miñas lilailas como se recebera , igual duns momentos, poder continuar a leitura. Foi un 
que os ratos no laboratório, unha descarga magnífico adestramento, decátome agora. 
eléctrica para atapar o camiño verdadeiro a 
nengures. O ambiente está carregado de 
elecfricidade, tal é o meu diagnóstico de 
voyeur antigo. O piar das vacacións está 
na arde cotiá que as sucede, sempre foi 
asi. Pero agora latexa ademais a segurida
de comun de que non vai ser tan doado re
correr aos raios UVA para manter o bron
ceado . De feito , xa vai viciñanza abando 
queimada cara ese outono quente que se 

r anúncia, e se cadra, para morrer de frio no 
inverno, que manda caralla. 

Agora meto 
a culler na 
fabada viuva 
e agardo a 
queme 
sirvan 
a carne pola 
televisión. 

Agora meto a culler na fabada viúva e agar
do a que me sirvan a carne pola televisión: 
de lugoslávia, de Somália, das pateras que 
veñen do Sul carregadas de desespera- ' 
ción. Cheira a glória, a fabada. Denantes ti
ña que afastar a mirada, estragábame a di
xestión, comía sen proveito ... Pero agora 
collin o gasto dese catchup cotián e estou a 
facer del a salsa do meu instinto básico, 
que se cadra é o de todos. Deixo de ser vo
yeur, que é unha mariconada papona e sui
cida, e o síndrome dos que voltan das va
cacións chégame como unha marca gregá-Este verán eu collin o tempero de Bret Eas- · 

ton Ellis, que asemella un monaguillo a ca-
rón do marqués de Sade: estás tan tranquilo se
.guindo as suas marcas e pautas do viver elegante 
-entre os traxes de Armani e a mellar auga mine
ral , en botella de cristal, para que non oxide- e de 
súpeto faiche pasar pola minuciosa descrición das 
suas bricolaxes : aquí unha crucifixión no parquet 
do seu apartamento de Nova lorque, alá un coito 
nunha cabeza recén decapitada á que previamen-

ria -Solchaga- de cuarta división: outra 
mariconada. O xenuíno do 92, esta marca cente
nária e universal, radica precisamente na sua con
dición antropófaga. Non tema ninguén chegar tar
de ás rebaixas. Pezas brancas, bronceadas ou 
pouquiño queimadas, tanto ten. O catchup equili
bra incluso a nutrición das fabas viúvas. + 

PRIMITIVO CARBAJO 
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r----------------------------------------------------------------------------, moitos deles sacaron no examen 

unhas calificación vergonzantes 
para calquer profisional que se 
précie e estime o seu traballo. 
Pala contra moitos opositores li
bres viran como lles roubaban a 
praza pésie a acadar as mellares 
pontuacións, só porque non tive
ron o priviléxio de estaren contra
tados "X" anos, nen poderen par
ticipar en cursiños aos que só ti
ñan acceso os profesores que 
estaban en activo, por pór só 
dous exemplos da aberrante lista 
de "méritos" pontuábeis por riba 
da nota de exame. 

Ordóñez tamén 
pasou polo 
Banco Simeón 

xa coñecian a sua declaración aqui non cambiara nada, que 
de normalizar a situación labo- existía un grande 'peloteo e 
ral no banco, achegaronse a el, mamoneo', que non viamos na-
eJ sempre moi diplomático. da de mellora laboral: ao tempo 

O 15 de Xuño do 84 notificaba á 
representación de persoal que 
pasabamos a formar parte do 
Grupo Exterior, do que el era 
presidente; unha delicada situa
ción financeira, isto houbo que 
collelo con "pinzas" -dixo-, o 
excesivo imobilizado, que esta
ba ali para cumprir os obxecti
vos do governo PSOE, ... era o 
seu turno, no que estaba rodea
do das mentes económicas que 
ian facer o cámbio: ali expuxe
mos a delicada situación labo
ral, relacións feudais, qu~ exis
ten listas negras, que a discrimi
nación laboral era un feito, ... 
Garantía no poste de traballo, 
convénio Banco Exterior, Am
nistia laboral, dimisión dos car
gos directivos, relacións demo
cráticas empresa-traballado
res, ... "les llamaré antes de que 
ustedes lo hagan" dixonos. 

Pasou o verán e no Outono in
teirámonos pala prensa que se 
reunira o consello de adminis
tración en Lugo; el facia unha 
rolda de prensa na que reitera
ba que estaban dispostos a "re
tomar" a vocación galega da 
entidade, anunciando fortes in
vestimentos na nosa nación. 

En Febreiro do 85, no seguinte 
consello de administración na 
Coruña despregamos unha 
pancarta, "Fer-
n á nd ez Ordó-
ñez, queremos 
solucionar os 
temas de per
sonal penden
tes", el seguia 
igual de diplo
mático, en to
do este tempo 
chegábannos 

Sealguns o 
elevan ao 
Olimpo, 
outros non 
podemos 
sentir 

ao banco as 
exposicións o mesmo. 
promovidas 
polo Exterior: 
lembramos un ha de abanos chi
neses, ... nunca unha reunión de 
traballo para darlle saída a vi
ciada situación laboral. 

Os cámbios que trouxo: 

Dunha situación laboral pater
nalista non isenta de crueldade 
a un despotismo ilustrado, si
tuación na que vivimos os in
tres máis duros, integrou o Si
meón informaticamente no Gru
po Exterior, e puxo en funciona
mento o cobro dos morosos, 
tan excesivos naquel tempo. 

Un ano despois: Xuño 85 

En Novembro do 84 daba unha Os representantes das centrais 
: conferéncia na Coruña. Ali , representativas fixemos un es-
: compañeiros do sindicato que crito no que expuñamos que 
1 

que estaba preparado o escrito 
e estaba anunciado o consello 
anual era escollido ministro , 
non soubemos nada del, só po
la prensa, e vimos como incum
pria aquela lacónica senténcia 
do primeiro dia "les llamaré ... " 

En Outubro do 85 

Tres meses despois da sua 
marcha, eran pechadas as ten
das do Simeón, empezábanse 
a cobrar as debedas. 

Se aqueles lodos trouxeron es
tes barros, cal non será a situa
ción actual. Sirva como exem
plo que unha traballadora con 
25 anos de antiguedade leva un 
ano pelexando polo seu pasto 
de traballo lago de xa tres vis
tas na maxistratura e a declara
ción de despedimento improce
dente; es1a situación de abuso 
e prepoténda que queda no Si
meón é a continuación de non 
aplicar aqueles princípios sindi
cais, dimisión ... , convénio Exte
rior, amnistía laboral, garantía ... 

Se alguns o elevan ao Ol impo 
cos deuses, outros non pode
mos sentir o mesmo despois 
dunha tan clara traxectória 
como a que nos deixou. • 

XosÉ L Vll.IALBA BARROS 
PERTENCE A CIG, 

NA REPRESENTA.CION DO PERSOAL 
(PONTEVEDRA) 

Quen isto escrebe pensa que 
para acadar un funcionamento 
eficaz dos servizos públicos é 
preciso , entre outras medidas, 
garantir un acceso aos postes de 
traballo ás persoas máis cualifi
cadas e prepa-
rad as, diluci-
dándose isto e 
através de pro
bas selectivas 
transparentes, 
públicas e ob
xectivas que mi
dan a capacida
de dos aspiran
tes e non aga
chen portas fal
sas de entrada 
para ninguén. 

A principal 
crítica que 
quera facer ao 
sindicalismo 
nacionalista, é 
a sua postura 
lexitimadora 
da inxustiza 
cometida na 
convocatória 
de concurso
oposición(?) 
para corpos 
docentes. 

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

Un interino debe 
saber que está 
ocupando unha 
praza vacante e 
de xeito provisó
rio, en tanto es
ta non sexa cu
berta en proprie
dad e através 

partidos nacionalistas, están a 
xogar nesta ocasión. 

En primeiro lugar, paréceme que 
a atitude foi basicamente correcta 
no referente á anulación das pro
bas de Selectividade ordenada 
polo reiterado. A repetición das 
probas era algo elemental despois 
de descobrirse con claridade a 
existéncia de filtracións. Non me 
parece de recibo pensar sequer 
en nengunha outra opción. Non 
obstante penso que a decisión rei
toral foi curta e excesivamente 
contemporizadora, pois se casual
mente se descobriron as filtra 
cións en tres das probas , creo 

que hai base racional abando pa
ra pensar que nas outras probas 
tamén debeu habelas. Malia que 
non haxa probas definitivas neste 
senso, penso que hai base para 
sospeitar de forma claramente ob
xectiva e razoábel o vício de nuli
dade en todo o proceso, e portan
te a repetición de todas as probas. 
Do que non cabe dúbida é da ne
cesidade de adoptar as medidas 
disciplinárias mais drásticas e o 
máis axiña posíbel, agora máis 
que nunca xa que hai unha equi
pa reitoral nacionalista. Non es
quezamos que incluso na repeti
ción dos exames hai indícios de 
que pudo haber novas filtracións, 

TOKIO 

PREDICA• HA~j-MEDIA 

o que dá idea da auténtica máfia 
que hai detrás de todo isto. 

Sen embargo a principal crítica 
que quera facer aos partidos e, 
sobretodo, ao sindicalismo nacio
nalista, é a sua postura lexitima
dora e indutora da inxustiza co
metida na convocatória de con
curso-oposición(?) para corpos 
docentes, cos opositores libres, 
que se viren machacados por un 
sistema de acceso esperpético 
que vulnera todos os princípios 
de igualdade, obxectividade e 
non discriminación, regalándolle 
as prazas aos opositores interi
nos e contratados, pésie a que 

dun proceso se-
lectivo que garanta as condicións 
que citei máis enriba. Por tanto 
deben saber ª<? que se ateñen. 

Certamente é unha má política ir 
acumulando interinos ano tras 
ano, dado o carácter de excep
cionalidade que é inerente á in
terinaxe, pero diso deven res
ponder os xestores responsábeis 
da Consellaria, e non carregar 
co pato aos opositores libres, 
que teñen o mesmo direito a un 
posta de traballo que os contra
tados, opositando en igualdade 
de condicións que eles. 

Non me serve o argumento da 

MULLERES E ... mulleres 
NANINA SANTOS 

A raiña de Inglaterra, unha das mullers máis ricas do mundo e 
posuidora da maior fortuna do país sobre o que ostenta a co
roa, tivo a ben solicitar dos presupostos públicos unha sub
vención de 55.000.000 para cercar unhas propriedades que ten 
en Balmoral, Escocia. 

Propriedades notábeis , desde logo, medindo polos carros que 
lle leva un valado. 

Petición insólita dixeron muitos a xulgar da grande fortuna da 
que dispón , da asignación de 18.000.000 que ocupa ás arcas pú
blicas o presuposto real e de que, á diferéncia dos seus vasalos, 
Ela, nen declara, nen paga un peso á facenda. Outros iraron-se 
e veña falar mal da raiña. · 

A min parece-me normal. Privilexios reais, como corresponde. 

En que, se non, se van a asentar as monarquias? 

"As princesas primorosas I sornellan-se rnuito a ti I Cortan lirios, 
cortan rosas , / cortan astros. Son asi" escrebía Rubén Dario en 
1910. Pois iso. Son así. 

Todo o demais son lixeirezas republicanas!+ 

Manolo Escobar, os 
guapos e guapas da 
música española, a 
exhuberante Mária 
José Cantudo, o 
elegante e atractivo 
José Luis Rodríguez 
"el Puma", todo un 
"Torero"; e como non, 
Raphael, que nos 
deleitará coa sua voz 

• e o seu estilo 
inconfundíbeis. 
Admitiria unha 
querela o Tribunal 
Superior? 

O vicepresidente 
do governo español, 
Narcis Serra, 
pretende a definición 
do PSOE como 
partido interclasista, 
eliminando a 
referéncia de 
esquerda. É chiste 
repetido dicer que ao 
PSOE lle sobra o "S" 
e o "O", pero non por 
iso deixa de estar 
cargado de · razón. 
Non hai unha 
normativa contra o 
fraude publicitário? 

Xerardo Estévez, 
alcalde compostelán, 
asiste á 
Bachakademie e 
entre clase e 
concerto reponse da 
visita de Fraga e 
Fidel á catedral. A 
Estévez ocurriuselle 
aquel dia pasar por 
tras (¿je F1del e un 
GEO arreoulle un 
pescozón que ainda 
lle doe cando escoita 
unha fuga do mestre 
do barroco. 

O governo 
español 
decideuse a 
imprimir uns folletos 
do Tratado de 
Maastricht. Amaiores 
dos que se distribuan 
nos centros públicos, 
os cidadáns terán 
que pagar para 
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conseguir un 
exemplar. 
Xa era hora de sacar 
da caixa forte 
esa espécie de 
constitución eurqpea 
cuxas maravillas 
alguns non saben 
apreciar. 

Quen si aprécia 
o Tratado de 
Maastricht é Nicolás 
Sartorius 
que xa se ofereceu 
a ir a Fráncia en 
autobús a defender 
o "si". Está 
agardando que o 
PSOE llo pida! 

Non sempre se 
fan rogativas para 
que chova. Estes fins 
de Agosto que 
viñeron con auga 
molestaron a moitos 
feligreses. 
Alguns botaron a 
culpa a ter unha 
imaxe nova que non 
coñecia os costumes 
do lugar. 
Outros pensan 
poñela de costas se 
o ano que ven pasa 
igual. Os máis brutos 
cavilan en meter o 
santo nun pozo 
cabeza abaixo. 

Julio Iglesias, 
embaixador de 
Portomeñe en 
Galiza, tivo que 
suspender o recital 
coruñés do mes de 
Agosto. O dia antes 
só ian vendidas 
cincocentas 
entradas. 
A Xunta 
subvencionará un 
novo recital, 
esta vez en 
Compostela. 
Xa saben, soy un 
señor, soy un truhán. 

••••••••• 

estabilidade no posto de traballo, 
princípio que comparto e defen
do· plenamente, pero tamén para 
os parados e os opositores li
bres. Asimesmo non podemos 
esquecer que tamén hai outros 
princípios que deben incluso pre
valecer, por exemplo: a igualda
de de oportunidades, a non dis
criminación, a transparéncia e 
obxectividade no acceso á fun
ción pública, etc. Portante, esta
bi l idade no emprego sempre!, 
pero para todos e precedido 
sempre dun acceso limpo e xus
to! Mal se pode defender a esta
bilidade se se parte dun acceso 
viciado de orixe. 

Tampoco serve o argumento de 
que se debe valorar preferente
mente a experiéncia adquirida. 
Ao contrário, dado o sistema de 
exame esa experiéncia era unha 
avantaxe engadida para os con
tratados, moitos dos cales se vi
ron, pésie a todo, escandalosa
mente superados por recén licen
ciados ou diplomados que nunca 
deron unha clase. A meirande 
experiéncia adquirida hai que de
mostrala na prática. Non vale un 
simples certificado que acredite 
que se ocupou un posto durante 
un número de anos, senón que a 
suposta mellor preparación ad
quirida co tempo hai que saber 
facela valer na prática en igual
dade de cofndicións cos demais 
opositores. Aquí nós estamos a 
defender os intereses de "vetera
nos" que sucumbieron estrepito
samente diante de "novatos", e, o 
que é pior, incluso estámos a de
fender a prioridade de opositores 
que nen presentándose aos exa
mes ou tento pontuacións inferio
res a 2 se lles segue a asegurar 
a praza como interinos en anos 
sucesivos. Hai algunha explica
ción lóxic~ para iso? 

En todo caso, deberia dárselle 
tamén aos opositores libres a 
oportunidade de demostrar a sua 
valia dando clases, pois non de
bemos esquecer que un proceso 
selectivo consiste en escollar 
aos mellores e non só a aqueles 
que dan un mínimo. 

Outro argumento que tampouco 
se sostén é aquel de que a Ad
ministración debe defender aos 
"seus contratados". A quen debe 
defender e servir a Administra
ción é aos seus administrados 
en xeral sen atender a critérios 
de priviléxios nen discriminación. 
Ainda asi compre precisar que 
só se pode dicer que é "seu" o 
persoal fixo con acceso á sua 
praza en condicións xustas e 
igualitárias. O contrato é unha 
persoa que circunstancialmente 
presta servizos e recebe a cám
bio unha remuneración, pero sen 
formar parte da Administración 
mentres non aprobe a oposición. 
A sua situación sería similar á 
dun concesionário, que exerce 
unhas funcións para e en nome 
da Administración, pero sen for
mar parte dela. 

Despois de todas estas argumen
tacións, e da situación criada, eu 
pergúntome qüe caste de ensino 
público irnos ter que suportar 
cando se outorgan prazas a per
soas que sacan un 3,5 e se deixa 
fara a outras con 8, 9 ou 1 O pero 
-que nunca tiveron o priviléxio de 
seren contratadas. Acaso os ser
vizos prestados non foron xa re
compensados coas correspon
dentes retribucións, vacacións, 
Seguridade Social, etc.? 

Con que argumentos irnos poder 
seguir defendendo o ensino pú
blico? Arrepíame pensar que o 
meu tillo poda cair algun dia nas 

ROMÁN SESTO 

mans deses profesores aos que 
lle regalaron a praza. 

A solución menos má penso que é 
a de outorgar as prazas pontuan
do soamente a nota do exame, de 
tal xeito que o aprobado equivala 
á seguridade de obter praza e só 
despois para elexir destino é can
do se dé preferéncia aos seNizos 
prestados. Non estou a inventar 
nada novo, xa que este é o siste
ma seguido actualmente para ac
ceder a corpos de funcionários do 
Estado, e ao que se someteu 
quen isto escrebe para acceder ao 
seu posto de traballo. 

É por isto polo que discrepo ta
mén da sentéocia do T.S.X.G. 
que o único que fai é paliar algo 
as inxustizas cometidas pero non 
resolve o fondo da cuestión, pois 
segue a ser inxusto que un opo
sitor cun 5 teña praza antes que 
outro cun 9. Só se eleva un pou
co o listón para a inxustiza, peró 
esta non se elimina. 

O mais lamentábel disto é o papel 
dos partidos nacionalistas, que se 
lavaron as mans como Pilatos, 
converténdose asi en cómplices 
ou, cando menos, en consentido
res, deste esperpento, quizá a 
cámbio dunha presa de votos. 

O papel da CIG é ainda máis po
bre pola sua belixeráncia activa 
en contra dos opositores libres, 
esquecendo que a clase traballa
dora son tamén os parados, a 
sua parte máis desprotexida e pi
soteada, ainda que non voten nas 
eleicións sindicais (outra inxustiza 
máis). A atitude donoso sindicato 
está sendo meramente mercanti-
1 i sta, esquecendo os máis ele
mentais princípios éticos do sindi
calismo de clase, venciéndoos a 
cámbio dos votos que nos propor
cionan un lugar privilexiado na re
presentatividade sindical no cam
po do ensino. Cativa conquista 
cando se sacrifican os máis sa
grados princípios e se traspasa a 
fronteira da connivéncia coa in
xustiza e a desigualdade. 

De pouco serven artigas e decla
racións demagóxicos de última 
hora amasando comprensión ca
ra os licenciados e diplomados 
en paro, asi como talar de siste~ 
mas inconcretos e teóricos de 
acceso que benefícien a todos, 
cando a política real é a od apoio 
absoluto aos contratados e indi
feréncia (no mellor dos casos) 
cara os opositores libres. A Deus 
rogando e co mazo dando. 
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E aqui perdeuse unha ocasión de 
demostrar que o nacionalismo 
aposta de veras pola igualdade 
real dos cidadáns, pola equidade 
e a transparéncia a toda costa. 
Ao final é desalentador ver como 
somos absorbidos polo sistema, e 
como nos irnos convertendo nun 
grilón máis da cadea, É preocu
pante que mentres nós nos con
vertemos en defensores de cau 
sas que non teñen defensa ética 
se non é a caza e captura do vo
to, a Consellaria está na postura 
máis tranquila vendo como nos 
esnaquizamos nós sós. 

Non nos lamentemos despois se 
ao remate quen capitaliza o des
contento popular son os Jesuses 
Giles, Chicholinas ... ou Pastores 
Alonsos de turno.+ 

Cuu.os FERREIRO 
( COMPOSTEIA) 

Luita armada 
contra a T.V.! 
Hoxendia as manifestacións 
culturais, como o cine, video, 
música, etc ... e tamén informati
vas como a prensa tratan de 
amosar un sen-
tid o das cau-
sas ... na maio-
ri a un único 
sentido, unifor
me, xenérico e 
suave. Ao criar 
esta única di 
rección tamén 
crian pela con
tra un bestiário 
de criticas -in
fieis- herexes, 
coas denomina-

As nosas 
vidas 
móvense cada 
vez máis perto 
do aparato 
deTV. 

cións de "comunista" ou "anar
kista" (hai diferéncias), droga
dicto, melenudo, maricón, etc ... 

A TV é a principal canle desta 
cultura, desta información e 
deste único sentido, por ela crí
ase opinión nas masas e invén
tase a relación de aparato de 

• . . 

control (TV) e controlados (to
dos nós) máis poderosa que se 
coñece. 

De todos os xeitos, pouca xente 
se parou algunha vez a pensar 
se a TV é boa ou má ??? se non 
é realmente a droga máis consu
mida ??? ou se ti mesmo es ca
paz de desconectarte. 

Por diante vaian uns dados que 
penso que poden ser bastante 
acertados: 

- O 99% dos fogares norteame
ricanos dispoñen polo menos 
dun televisor. 

- Os adultos ocupan un tércio 
do seu tempo en ver (?) o televi
sor (nos USA e en todo o mundo 
"civilizado "). No primeiro está 
dormir e lego currar. 

- Cando un americano home
muller cumpre 18 anos leva vis 
to 22 .000 horas de televisión . 
Algo así como 2 anos e médio 
da sua vida. 

- Cando cumpren 70 levan 8 
vendo TV. 

- Unha persoa de 18 anso viu 
na TV arredor de 20.000 asasi 
natos e uns 350 .000 anúncios 
comerciais. 

A TV destroza as relacións hu
manas, moitas experiencias vi 
tais dos homes/mulleres son 
substituídas por unha versión 
destas que nos oferece a TV, co
mo non, sempre chea de violén
cia, sexismo , rac ismo e unha 
boa dose de consumismo. 

As nosas vidas móvense cada 
vez máis perto do aparato de TV, 
nas casas ocupa un lugar princi
pal e moitas relacións sociais xi
ran en torno a esta. 

En vez de comunicarnos coa 
xente ou acercarnos á natureza 
preferimos apagar as nosas vidas 
e encender o maldito televisor. 

Os nenas/as sofren tamén o ata
que catódico dos TVs. Despois 
de dormir, ver a televisión é a ac
tividade que máis tempo ocupa 
aos nenes. Para eles a TV é un 
parente máis, (pai , nai e TV) , e 
non por isa menos cheo de conti
do patriarcal. As bandas deseña
das, os programas infantis , se
xismo e violéncia por un tubo 
(catódico). 

A TV non é un obxeto' neutral, 
cámbia as nosas conversacións, 
ideas, desexos, opinións, cren
zas, distorsiona a realidade e 
perpetua a pasividade xeral ; al 
guns eren que pode ser boa ou 
má segundo o uso que dela se 
faga ... De todos os xeitos alguén 
coñece unha boa TV ... ? (eu 
non!!!) 

-· .. -·. 

Máis eficaz ca 
un policía, máis 
persuasiva ca 
un político, 
máis mentirosa 
ca un cura e 
mais fea/o ca 
un rei/raíña ... 
Alguén pode 
seguir pensan
do que a TV só 
é un simples e 
sano diverti
mento?!? 

Irnos queimar a 
televisión!!!• 

O nacionalismo, no seu conxunto, 
perdeu unha boa oportunidade de 
ser alternativa real nun caso con
creto, que é onde realmente se 
demostra quen é quen e en que 
lugar se atopa. Os discursos teó
ricos das campañas eleitorais hai 
que demostralos na prática diária. 

AcciÓtJ Dl~tCrA co~T~A ·r. v.! GRUPOS POLA 
LUITA ARMADA 
CONTRA A TV 
ÁSKODEÁKI 
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A madurez dos folkies 
O batizo discográfico de Trisque!, Leixaprén e, 
proximamente, Matto Congrio·, sintomas da alongada sombra de Ortigueira 

• XOAN MANUEL ESTÉVEZ 

Non é que se producise un 
desembarco de gaiteiros 
na xeografia musical 
galega; é que estamos 
asistindo, dun tempo a 
esta parte, a unha 
progresiva recuperación 
(ás veces actualizada) dos 
nasos sinais de identidade 
folclórica. Este "máxico" 
ano 92 está endo, 
certamente, ventureiro 
para a música de raíz, que 
cunha frecuéncia 
inu i tada, con egue 
xermolar novos nomes. 
Pero hai máis: festivais 
que se van consolidando, 
coma o Certame de 
música folk, de 
Vilagarcía; a Mostra 
Galega de música folk 
para artista nove is, da 
Asociación Cultural 
Cidade Vella de Santiago, 
ou o máis recente Festival 
Pelegrfn de músicafolk. 
Este foi tamén o ano do 
asentamento na Galiza 
dunha brillante iniciativa 
xurdida en Portugal: os 
Encontros da Tradición 
Europea. 

"Eu comecei tocando folk de taber
na, a finai do anos setenta, 
maiormente entre o gaiteiros máis 
vello : apena había xente xoven, e 
a pouca que atopaba era de ínfima 
calidade. Hoxe en dia, hai moitos 
rapace aprendendo, tanto en Con-
ervatórro coma no en ino priva

do", comenta Xo é Manuel Olivei
ra, do grupo Noitarega, e neto de 
Manuel Oliveira, membro do le
xendário Os Morenos de Lavado
res (actual parróq uia vigue a de 
grande ona no mundo folclórico). 

" 
É unha hi tória tan vella, se cadra, 
coma o próprio paí . Como a ma
deira nobre , que fornecen o mate
rial para a con trución do instru
mento máis tradicionais. O buxo, a 
máis u acta, córrase nos período 
menguantes (Xaneiro, Agosto), e é 
necesário deixar pasar seis ou sete 
anos para que, unha vez se((ada a 
rriadeira, o instrumento sexa utiliza-

Antón Corral no Obraoiro de instrumentos da Universidade Popular de Vigo. 

do en aras dunha boa sonoridade. moi sensíebel en canto a afinación; 
No proceso de construción interve- mália que na Franza fabócanse en 
ñen, ás veces, madeiras exóticas, série, está máis evoluído o proceso 
procedentes da África, tais coma o de elaboración, inda que o seu son 
ébano ou o granadillo. Neste proce- sexa máis deficiente ca o do mode-
so inicial do património instrumen- 1o galego". 
tal, segundo comenta o artesán vi
gués Gonzalo Caride, "os novos te
rnos de partir do apoio dos vellos, 
para irnos formando, investigando 
e aperfeizoando o instrumento, sen 
romper coa estética e o vínculo dos 
instrumentos populares como tais; 
por exemplo, cando fago un tornea
do, miro diferentes formas de face
lo, anovando; non é o mesmo o tor
neado dunha gaita galega ca o dun
ha e coce a ou bretona; o son de
termf nao o grosor exterior e o cali
bre interior dos distinto tubos ou 
caña . A zanfona é un instrumento 

Gonzalo Caride forma parte du~a 
xoven xeración de artesáns, que co 
seu traballo van abastecendo as ne
cesidades das distintas formacións 
musicais. Entre outros, forman par
te desta realidade manuel Soaxe 
(Cangas do Morrazo), Xosé Ma
nuel Gil (Ponteareas), Alfonso Ro
dríguez (A Garda) ou Fernando 
Forneiro e Clemente X. Neira (Ou
rense). Son alguns dos continuado
res dunha tradición vivinte, perpe
tuada por antecesores como a céle
bre Saga dos García de Oca, que 

ANXO IGLESIAS 

desde o século xvm veñen facen
do o próprio na parróquia de Riobo 

· ( concello da Estrada); alguns ins
trumentos desta procedéncia están 
expostos no Museo de Pontevedra. 
Outros artesáns con raigame son: 
Xosé Seivane Rivas (Ribeira de Pi
q uin), a família Represas Pino 
(Ponteareas) ou o xa finado Basilio 
Carril (Santiago). 

Neste mundo da construción de 
instrumentos salientan os obradoi
ros vencellados a institucións pú
blicas, como as deputacións pro
vinciais de Ourense e Lugo, ade
mais da Universidade Popular de 
Vigo, de titularidade municipal. 

A tarefa de luthier resulta dificul
tosa, dada a escasez de publica-

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

Moitos grupos 
arelan dispor 
dun técnico 
de son próprio, 
plenamente 
integrado 
na formación. 

. . . . 
Onde atopar os discos? 
Pero a participación no proceso 
de criación e divulgación musi
cal por parte dos seus protago
nistas vai máis aló, xa que moi
tos afeizoados lamentan a ausén
cia de discos galegos nas tendas 
especializadas; razón p·ola cal 
moitos músicos aproveitan as ac
tuacións en directo para espallar 
o seu material sonoro. 

"Ulos discos de formación .tradi
cionais coma Millo Verde da Co
ruña, da Banda Ancoradoiro de 
Ribeira ou Os Raparigos de Fe
rrol?" pergunta Toniño López, de 
Trei:xadura. "Terei que escreber
lle ás casas de discos para facer
me con música galega", dí un 
asíduo leitor deste periódico. 
Outro afeizoado veuse no trance 
de pasar todo un trámite burocrá
tico, para conseguir da Caixa 

• ourense un exernplar dun disco 
: _da Coral De Ruada, editado pola 
: entidade financeira. "Recente
: mente, levamos un feixe de dis
~ cos a unha actuación nosa, que 

fixemos pola tarde, e Cando che
gamos a tocar a outro sítico, xa · 
de noite, non quedaba nengun 
exemplar"; comenta un membrci 
dun grupo tradicional, que enga~ · 
de: "Comprendo que as edicións 
reducidas son máis difíceis de 
comercializar, pero precísase uri" 
maior convencimento por parte 
dos profisionais da venda, xa que : · 
hai moito máis mercado do que :: 
eles pensan; mesmo están per- • 
dendo de vender. Hai un merca-·. 
do potencial descoidado". 

Xa que logo, é frecuente nos 
grupos en xeral reservar un de
terminado número de exempla-. 

·res de cada novo disco, cos que 
satisfacer as previsíbeis deman- · 
das dun público que a menudo ·· : : 
descobre aos músicos nas suas 
actuacións en directo. Natural-· 
mente, pouco queda por comen
tar da función, que a duras pe
nas satisfán a meirande parte. 
dos meios de ·comunicación áu
dio-visual do País.+ . 

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

cións especializadas na bibliografía 
galega, e "cómpre traballar ben, 
a1én de moverse para viver disto", 
engade Gonza1o Caride. 

Polivaléncia 

Moitos artesáns simultanean o tra
ba11o no taller co do músico sobre o 
cenário, ademais da docéncia nas 
aulas. É fácil atoparse cunha mes
ma persoa, que simultanea distintas 
funcións. Uxia, ademais de cantan
te, dá clases e leva un programa de 
rádio. Diante do micro tamén son 
habituais Pepe Ferreirós e Rodrigo 
Romaní, de Mílladoiro. Antón Va
rela, de Raparígos é artesán, ao 
igual que Xosé Alvarez, de Citania. 
N ando Casal (M illadoiro) pon a 
sua experiéncia ao servizo da Ban
da de Gaitas de Vilanova de Arou
sa .. Mª Xosé López, de Muxicas ta
mén traballa nun pequeno ta1ler de 
construción de instrumentos, igual 
que Carlos Corral, de Trisque/ ... 
son, simplesmente, alguns casos 
i1ustrativos dunha dinámica esten
dida, que caracterizan ao movimen
to folk galega como unha realidade 
diversificada en várias frentes, que 
os seus protagonistas asumen na 
sua variada complexidade. 

É, talvez, unha consecuéncia máis 
da xa tópica falta de normalidade 
cultural, suprida pola polivaléncia 
duns músicos, que a duras penas po
den viver do número de notas musi
cais que saen dos seus instrumentos. 
Por engadido, poucos artistas viven 
exclusivamente da sua arte. 

"Tocamos porque nos gosta, pero 
compre darse a valorar; polo de 
agora movémonos para ir tirando", 
manifestan Nancy Mouriño e Car-
1os Corral, do grupo Trisque/, que 
pediron un créto para gravar o seu 
primeiro disco. Antón López (To
niño) de Gaiteiros Treixaduras, en 
cámbio, máis despreocupado, ma
nifesta: "non nos importa a promo-

(continua na páxina seguinte) 

Muxicas. 
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ción; se falan, que sexa porque te 
ven tocar, polo que fas". 

A indústria musical galega ainda é 
incipiente, e unha consecuéncia 
máis diso pode ser esta diversidade 
de funcións que comentamos. Eloi 
Caldeiro, bateria do grupo Brath, 
ademais de responsábel da editora 
Sons Caliza, é animador cultural, 
que está detrás de diversos aconte
cimentos musicais, artellando fes
ti vais coa música popular como 
protagonista. 

Técnicos de son 

O encontro cara a cara entre públi
co e artista tómase pola pacata dis- · 
tribución fonográfica, decisivo, .e 
neste cometido xurde a necesidade 
dunha equipa técnica, que, paseni
ñamente, vaise axeitando ás nece
sidades que van xurdindo. 

"Para nós, dispar dunha equipa e un 
técnico de son supón aceitar cobrar 
menos para destinalo a este mester, 
ou simplesmente renunciar a c'obrar, 
xa que a organización, normalmen
te, non asume custos económicos 
racionais; isto é debido á escasez de 
técnicos especialistas", comenta 
Xosé M. Oliveira, de Noitarega. 
"Nós facemos un estudo prévio de 
custes, no que se incluen partidas 
para desprazmentos , dietas , estª
dias, amplificación e iluminación, 
ademais do c4chet propriamente di
to. Globalizamos, agás .. no caso de 
que a organización pague a amplifi
cación, prévio acordo mútuo das 
suas características", resume Xosé 
M. Femández, de Muxicas, que na 
Galiza adoitan a levar un profisional 
estábel para controlar o son. Máis 
difícil o teñen os de Trisque!, cuxos 
componentes lamentan: "é moi tris
te que no Certam.e de músicafolk de 
Vilagarcia, o técnico de son non ti
vese distribuídos as distinta canles 
de entrada de cada instumento". Es
ta dependéncia dunha infraestrutura 
técnica allea repercute en moitos 
grupos nunha merma do cachet: 
"vivimos no país do regateo", enga
de Nancy Mouriño, (Trisque{) . Non 
hai, en definitiva, un marco asenta
do no que poder moverse con facili
dade. Na lúa tamén alternan a esta
bilidade duns meios técnicos e hu
manos próprios, co suministro for
necido pola organización dunha de
terminada actuación. 

Gaiteiros Treixadura arelan a meta 
profisional de moitas formacións 
de música popular: dispar dun téc
nico próprio, integrado no grupo 
coma un membro máis del, e nese 
camiño comezaron a ensaiar no 
mes de Agosto cun profisional 
dunha firma comercial, especiali
zada na venda de instrumentos mu
sicais; neste caso, o técnico facilita 
aos gaiteiros a amplificación nece
sária para as actuacións en directo. 

Neste asunto, así coma no panora
ma global do folk galega, o caso de 
Milladoiro como grupo profisional, 
é frecuentemente comentado polos 
que comezan con certa sana enve
xa, ao dispar aqueles duo estúdio 
próprio, onde está previsto que gra
ven o seu próximo disco cara fin de 
ano; así como completa infraestru
tura técnica. Emílio Cao tamén dis
pón dun estúdio, onde gravou o seu 
último disco, pero o artista com
postelán ven sendo unha excepción 
oeste contexto, un músico difícil
mente encadrábel, dada a sua sen
lleira personalidade artística. 

Como salas de gravación, vanse 
consolidando no país Sonyarte en 
Vigo e Sons Caliza en Lugo; em
presa esta última que funciona 
igualmente como editora discográ
fica, ao igual que Edigal en Santia
go. Fora de Galiza, en Madrid, So
nifolk, venell prestando desde hai 

Seiva nova para novas propostas 
"Facer Milladoiro bis a estas altu
ras non ten sentido nengun", ma
nifesta Carlos Núñez, de Matto 
Congrio, grupo estreitamente'ven
cellado ao mentado Obradoiro, xa 
que vários dos seus componentes 
chegaron a formar parte do Grupo 
Didáctico-Musical, para máis tar
de decantarse pola composicion 
de música para · teatro. Serán, sen 
dúbida, o grande éxito iminente 
da música galega, dado o gancho 
das suas actuacións en directo; e o 
éxito previsíbel do seu primeiro 
disco unha vez escoitada a ma
queta, a editar cara fin de ano. 

No mesmo Obradoiro da lJP fra
guouse a formación do grupo Tris
que!, que nun princípio era unha 
formación tradicional. No ano 
1991 participan na M ostra de folk 
Cidade Vella de Santiago, obtendo 
o Prémido ao mellar traballo de 
composición. Actuan no célebre 
Festival lntercéltico de Lorient 
(Bretaña), onde amplían a forma
ción a un guitarrista, e no Certame 
de música folk de Vilagarcia obte
ñen o segundo prémio. Este verán 
do 92 andaron tocando por Portu
gal, no marco dos Encontros Mu
sicais da Tradición Europea, co
organizados pola Cooperativa 
Cultural Étnia e (na Galiza) a Fe
deración de Asociacións Culturais 
Galegas. Trisquel fan da tolerá.f!
cia o seu lema, e iso nótase no seL1 
primeiro disco, recén editado. 

tempo un interese crecente á nosa 
música popular. 

Ano de encrucillada 

Este 1992 é o ano da morte de Ri
cardo Pmtela, do seu mestre Xosé 
Oliveira Blanco, e de Castor Ca
chafeiro (integrante da saga dos 
Gaiteiros de Soutelo) , finado na 
emigración, en Caracas. Pero ta
mén é o ano do agramar e consoli
dación de novas formacións, que 
están chamadas a manter a conti
nuidade dos devanceiros . Novos 
valores, mesmo en idade, que 
amasan o crecente interese da mo
cidade pola música tradicional. No 
labor da investigación e divulga
ción é de salientar o traballo de 
Mercedes Mª Peón, que percorre o 
país participando da vida rural, re
cabando dados, que logo dá a co
ñecer en conferéncias didácticas. 

Foi premonitória aquela afirmación 
do grupo Na Lúa, no ano 1985, 
cando a saída do seu primeiro dis
co: "o noso proceso é á inversa; a 
partir dun momento dado a nosa 
evolución é un tanto anormal; men
tres grupos como Gwendal derivan 
a un estilo inconcreto, nós, partin
do dunha música de composición 
persoal , estamos actualmente na 
procura de ritmos e melodias gale
gas". Máis adiante, Na Lúa deriva
rian cara formas de expresión mu-

Moitos grupos 
arelan dispar 
dun técnico 
de son próprio, 
plenamente 
integrado 
na formación. 

Simultaneamente, e no mesmo se
lo discográfico, os aruousáns Lei
xaprén ven editado o seu segundo 
traba11o discográfico. Desde o seu 
comezo, ano 1985, este grupo tei
mou en arroupar a sua música co 
máis sinxelo acompañamento ins
trumental posíbel, na pretensión 
de non desvirtuar o encanto pri
m ário das melodías populares, 
mália que oeste disco a amplitude 
de critérios aponta noutras direc
cións. Leixaprén tamén levan no 
seu currículo alguns prémios cti 
certames especializados, e no pa
sado mes de Agosto estiveron de 
xira por ltália. 

Concurso Pelegrin 

A forza deste movimento de mú
sica popular chega ás portas da 
administración autonómica, e 

Matto Congrio. 

sical, que converten agravación do 
seu próximo disco, a realizar o vin
deiro ano, nunha incógnita. 

Mentres tanto, novas formacións 
tradicionais dispóñense a superar a 
proba do estúdio de gravación. É o 
caso de Noitarega: seis músicos 

. con máis de tres anos de rodaxe, 
que comezaron acompañando a 
grupos de baile como Lembranzas 
Galegas; actividade que abandona
ron no ano 1989, para pescudar no
vas vieiros na interpretación, afon
dando nas tonalidades e incluindo a 
zanfona. Teñen actuado en Mérida, 
na Franza, na Expo de Sevilla, e ac
tualmente andarán por Nova York. 
Noitarega conseguiron prémios en 
concursos coma o de Ponteareas 
(recentemente celebrado nunha no- · 
va edición) e Cambre (A Coruña). 
Pero-a sua experiéncia máis soada 
foi a gravación das "sevillanas con 
xeito", compostas pro .Carlos Justo 
(fillo de matrimónio galego-anda
luz), nas que cambiaron o cante do 
su! polas gaitas galegas, ademais de 
compaxinar palmas, guitarra, caixa 
e c.astañolas (andaluzas) coa gaita e 
percusión (galegas). Tras as notas 
de Noitearega estivo como profesor 
ese egréxio gaiteiro vigués que é 
Nazário Moxenas. 

Igualmente tradicional é unha for
mación de novo cuño: Gaitieiros 
Treixadura, que reúne a xóvenes 
procedentes dos des:parecidos Pa
seniño, da Banda de Gaitas de Vi
lanova de Arousa e do fato Faís-

quen nos alporizamos coa em
baixada xacobea de J. Iglesias, 
debemos celebrar que a Conse
llaria de Relacións Institucionais 
e Presidéncia do governo asuma 
este ano a organización da pri
meira edición ·do Concurso Pe
legrín de música folk, destinado 
á promoción de grupos noveis, e 
celebrado ao longo de todo opa
ís durante o pasado mes de 
Agosto. 

Os catro finalistas concorreron 
na fase definitiva, celebrada no 
Grove, cos substanciosos pré
mios da gravación duo disco o 
gañador, e os outros tres, a com
partir idénticas recompensa entre 
eles: Fol de Niu amosaron as 
suas boas dotes instrumentais, 
que lle permiten albiscar un futu
ro esplendoroso como grupo, pe-

cas. O nome Treixadura venlles da 
vide extendida ao longo das Rias 

·Baixas, xa que o cinco compo
nentes están localizados en distin
tas vilas desta franxa xeográfica, 
que abranxe desde Cambados no 
Norte deica Guillarei (Tui) no Sul. 

Asi e todo, dentro das formacións 
tradicionais, quen Jevou a palma en 
presenza nos cenários durante a 
xeira estival , foron os veternaos 
Muxicas: "Consolidamos ideas que 
non se plasmaran por falta de re
cursos humanos, actualmente sol
ventadas. Apresentamos unha for
mación estraña, difícil de definir, 
basada nuns músicos polivalentes", 
manifesta Xosé M. F~mández, un 
dos componentes do grupo, que a 
estas alturas andará pola Arxentina, 
nunha embaixada cultural artellada 
desde a Dirección Xeral de Cultu
ra. Ademais da consabida Expo, 
Muxicas actuaron en sendos festi
vais folk en Barakaldo e Segovia. 

Critério tradicional 

O critério tradicional determínao a 
instrumentación: quer dicer, son 
formacións deste tipo aquelas que 
incluen gaitas, requinta , zanfona, 
tamboril, bombo, tarañolas, ás ve
ces flautas ... Pero, curiosamente, a 
xente moza, que medrou a carón 
do rock e outros sons de orixe fo
ránea, chega ao mundo do folk sen 
nengun prexuízo verbo da nosa 
tradición folclórica, ao tempo que 
asumindo as vivéncias adquiridas 

ro a variada procedéncia dos mú
sicos (alguns do campo pop) con
diciona unha arte dispersa, ecléc
tica por natureza; difícil de valo
rar nun certame coma este. Ker
Cuez luciron unha música sinxela 
na execución, cun son fluído, pe
ro un fallo técnico no teclado im
pedi u o uso do instrumento, e 
condicionou psicoloxicamente a 
sua actuación. Chouteira é unha 
formación tradicional ortodoxa 
(mesmo no vestuário) e adoecen 
dun primitivismo no toque, que 
seguramente requerirá tempo de 
prática e conseguinte madurez. 
Visto o cal , no fallo do xurado 
valorouse a formación, que den
tro dos parámetros do folk, mos
trase unha mellor desenvoltura 
instrumental: os compostelán 
Dhais, cun orixinal tratarnento da 
percusión, foron os gañadore . • 

no devir melómano. a diferéncia 
entre ponto de vi ta artí tico é 
a umida con facilidade polo no
vo folkies , que normalmente, nen 
eq uer cue tionan nengunha da 

duas tendéncia : a da tradici n 
mái ortodoxa e a da anovación. 
Hai diverxéncia , en cámbio, a re -
peito do comportamento per oal: 
Nancy Mouriño, de Tri quel, co
menta: "as diferéncia entre mú ica 
tradicional e mú ícafolk nóta e na 
atitude do mú ico : no primeiro 
caso adoitan a eren mái ectá
rios, mentre que no egundos a 
camaradaria é unha norma. É lóxi
co, por exemplo, á hora da procura 
de actuacións: no tradicional todo 
o mundo fai o mesmo, mentres que 
no outro terreo, cada grupo soe ter 
unha personalidade artística pró
pria". En cámbio, Toniño López, 
de Treixadura manifesta: "hai dife
réncias dentro da ortodóxia folcló
rica instrumenta], hai variedade; 
Pallamallada, Os Rosales, Muxi
cas representan distintas opcións; 
limitada é a imaxinación". 

O vínculo que liga a música folk 
ás nosas raíces resulta, pois , evi
dente. Que llo pergunten senón a 
Antón Corral, que desde o Obra
doiro de Instrumentos Musicais 
Galegas, da Universidade Popular 
de. Vigo, veu xermolar forma
cións, que neste ano 92 estanse 
estreando discograficamente, se
guindo camiños diferenciados no 
panorama cada vez máis amplo da 
música popular.• 



Unha 
continuación 
no tránsito 

A porta de lume 

Dentro dos escasos argumentos 
que se nos ocorren para unha de
fensa dos certames literários está a 
merecente lexitimación que recebe 

- un texto, que acaso poderia pasar 
desapercibido por culpa da restrin
xida edición de poemários na nosa 
literatura. Certo é que, derradeira
mente, apareceron lixeiros sínto
ma de recuperación e a carón dun 
proxecto novo e anovador como a 
editora "E piral Maior" produciu-
e o regre o de "Sotelo Blanco" 

con título fre cos na colección 
"Leliadoura" e que audamos xe
nero amente logo de criticar no 
eu dia o eu estancamento. 

A outra porta aberta para a publi
cación de libros poéticos on os 
certames, como o da Deputación 
da Coruña ou o prestixio o e afian
zado 'Prémio Esquío de Poesía", 
que na última convocatória corre -
pondeu a Xesú Manuel Válcarcel 
por un libro intitulado A porta do 
lume(1). 

E ta entrega lírica do poeta Jugué 
ten unha particularidade de eu que 
con i te nunha curta e pormenori
zada explicación que aparece no 
índice dos textos despois do título 
do libro e dos encabezamentos dos 
tres caderno diferenciados dos que 
consta. 

Así , dí eno que o interior <leste li
bro • trata do tempo e da memória. 
O heroi ( ... ) buscando entre o re
cordo , por medio de intuición e 
de e panto atopa no fondo a porta 
de lume , defmindo liricamente un 
percur o poético que o próprio au
tor delimita na lapela dó volume 

Amor de tango 
Mº Xosé Oueizó n 

ad v ertindo 
sobre a sua 
intencionali
dade de afon
dar despacio
s amen te na 
"temporalida
de", corno te
rritório exclu- _ 
sivo da Poe
sía, subliñan
do: "o paso 
do tempo na
da o expresa 
tan ben-como 
a poesia". 

Logo de nos 
suxerir outros 
eixos temáti
cos, Xesus 
Manuel enga
de qu-e "A 
porta de tu
rne é, logo , 
unha conti-

nuación" dos Xesús Manúel Valcárcel. 
universos po-
etizados nas suas anteriores obras. 
E a adverténcia é, ademais de axei
tada, moi doada de verificar se 
lembramos ou relemos os outros li
bros poéticos do lugués. 

O desasosego que atopamos en 
Tránsito (1984) paira no meio <leste 
poemário en versos como "Tamén 
pasei moitos invernas entregado 
por completo / á desolación, / vi
vindo en cuartos húmidos e lendo 
libro ". Contodo apréciase unha di
feréncia substancial, pois naquel li
bro primeiro o desespero tinxia até 
o final e desta volta o remate é 
moito máis tranquilizador. Velaqui 
senón as palavras escollidas para 
despedirse de nós: "Fixen todo isto 
por amor, movido / por unha espe
ranza infinita'. 

A condensada ferrnosura dos tex
tos do segundo libro de Xesus Ma
nuel Valcárcel, de nome Emaín 
( l 985) prolóngase en poemas des
ta nova entrega como o que fecha 
o segundo caderno do poemário e 
onde a ro a é a motivación primi-

Crónica d~ .nós 
-X. L Mé~dez"fe~rín 

xénia, desde 
as rosas de 
amor até as 
rosas que hai 
na sombra, 
rosas cálidas 
ou rosas in
ventad as, 
nunha expo
sición de co
res e perfu
mes. É cu
rioso sinalar 
como vários 
p oe·mário s 
que limos re
cén (re)to
man a imaxe 
da flor da to
seira, entre 
eles Himno 
verde, do 

-Bernardiño 
Graña, no 
que a rosa 
nace ilusio
nada e morre 
calada. 

E non esquezamos que o anterior 
libro de Valcárcel intitúlase Rosa 
clandestina (prémio Leliadoura, 
1989) cun nó argumental funda
mentado na experiéncia vitalista, 
poética que é recorrente e inclusi
ve iterativa en A porta de lume. A 
intimación do poeta sobre as pan
tasmas de si próprio volta a apare
cérsenos xa desde o primeiro ca
derno que se chama "Os habitan
tes do interior". 

O longo poema ao que chegamos 
de imediato, logo da leitura dun 
breve texto sobre as consecuéncias 
do olvido, xa anúncia que ... "a 
viaxe foi feíta con traballos e es
forzo /polos camiños do interior, / 
feíta para buscarme". É unha tra
vesía dificultosa que princípia nos 
camiños de lama da inf áncia e qüe 
vai rematar nas nebulosas paraxes 
da inconsciéncia, despois de per
correr as "vastísimas selvas da 
memoria". Neste poema é de sig
nificar unha cabalística presenza 
do número sete e unha hnguaxe 

Cándido Sra.rico 
·e o.Cabóleiro Negro. 

Daría Xohón Cabana 

NARRATIVA 

que lembra as novelas ou roman~ 
ces de cabalarías, abismos e via
xes, a loita do heroi contra o desti 
no, labirintos e camiños. 

Mais acontece que os nosos habi
tantes do interior sempre nos supe

ran en número 
e as batallas 

Anostálxia 
adquire -

verdadeiro 

sempre rematan 
en derrotas pro
vi sórias e, por 
vezes, definiti 
vas. O noso he-

senso roi ( ou acaso 
protagónico cumpria dizer, 

e calquer ·o noso poeta) 
a travesa as 

petición de campas do de
axuda ao samparo e che

mundo ga a un estado 
exterior é de postración ... 

"Pensei en cor-
desatendida. tar as veas ( ... ) 

Pensei en non 
volver, en ne
garme en re
dondo a falar 

( ... ) Decidín resistir/ na zona mar
xinal e ser vencido, / unicamente, 
por tenrura". 

Estes poemas do primeiro caderno 
situan á soidade no centro da noi
te, entre horas de amargor e horas 
de insónio, narran un tempo de 
crise no que "unha palabra, nada 
máis, podía ferirrne". Nesta viaxe 
chea de atrancos hai que adoptar 
todas as estrataxernas posíbeis pa
ra coroar con éxito o fin, o retor
no, ainda que todos os elementos 
_xoguen contra nosa: "Para saber 

·'''\rolver, fora deixando / marcas na 
selva, faragullas de pan e seixos 
brancos. / Pero o inverno borrou 
os camiños ... ". 

Os estragos do inverno e a cita co 
destino· son os eixos dun segundo 
caderno "a medida do tempo" que 
empeza cun poema de dúbidas 
existenciais no que se nos apresen
ta á marte "como un agoiro que 
envenena o pan da infancia". 

(continua na páxina seguinte) 

Cantos das Américas 
Xavier Alcalá 
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conta de libros 

Catro entregas 
de Espiral Maior 

A editórfal 
que dirixe 
Miguel 
Anxo 
Fernán 
Vello ven 
de editar 
catro 
no vos _ 
poemários, 
alguns · 
deles · 
inéditos e 
outros 
esgotados 
desde hai
anos. Bandeir~ neboentas de 
Reimundo Patiño e memorial de 
Brancura de Femán Vello, entran no 
capítulo de reedicións. O libro de 
Patiño conta co mesmo prólogo de 
Manuel _Maria no 1960 e engade un 

texto de -
Xavier 
Seoane. No 
capítulo de 
novas 
edicións 
libros de 
Xohana 
Torres, 
Tempo de 
Ria e 
Henrique 
Rabunhal 

-Poemas da 
luz e da 
loucura_+ 

0 -é:lia a dia_de tres séculos 

O profesor Pegerto Saavedra publica 
da man do servizo correspondente da 
Universidade de Santiago, un libro 
sobre a situación cotian da vida labrega 
entre os séculas XVI e XVIII, tanto 
nos aspectos materiais como culturais. 
O libro inclue unha br~ve introdución 
para contextualizar a vida da época. Na 
introdución afirma o autor de A vida 
cotiá en Galicia de 1550-1850, "irnos 
tratar dun mundo que ha considerarse 
perdido para sempre, por máis que se 
consrve unha festa, unha crenza, un 
ruito , unha copla ou un refrán, restos 
todos , expoliados do seu significado 
profundo, que non son outra cousa que 
modas". + 

O soño soviético 

Xulio Ríos oferece no seu libro Que 
foi daquel soño? editado por Xerais na 
sua colección Crónica un relato 
analítico sobre a sociedade que naceu 
no 1917 sobre as cinzas do antigo 
império zarista e que puxo un ponto e 
aparte logo do golpe de Agosto e a 
dimisión de Mijail Gorbachov en 
Decembro de 1991. Xulio Rios , 
director do Instituto de Análise e 
Documentación Internacional, danos 
unha interpretación e abondosa 
información sobre esta sociedade en 
plena transformación, recurrindo a un 
ameno rexisto de libro de viaxe. + 
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(ven da páxina anterior) 

Visión que se completa a seguir 
coa fugacidade do tempo e a sua 
brevidade, rematando na tradicio
nal resposta do "carpe diem'', que 
se recolle inidiamente nuns versos 
que relatamos e que non precisan 
de engádega nengunha... "por isa, 
vivir, vivir intensamente/ e gozar/ 
cada segundo de pracer". 

A nostálxia adquire verdadeiro 
senso protagónico e calquer peti
ción de axuda ao mundo exterior é 
desatendita, a única posibilidade 
de fuxida é mirarse dentro e Val
cárcel faino. Hai neste caderno un 
poema que espella a soidade cer
teiramente, trátase, ao naso ver, do 
texto máis fermoso do poemário e 
enche unha páxina, comezando 
con dous versos preciosos: "A túa 
voz é coma o viña. / A túa voz é 
delgada coma un bico." e rematan
do cunha palabras que nos deixan 
un pauso de amargura díficil de 
despegar: "A túa voz que nunca 
me chama". 

Como tamén nos impresiona un 
outro texto con pegada recoñecíbel 
de Shakespeare (do soneto When 
forty wjnters shall besiege ... ), qÚe 
ilustra o traiiscorrer imparábel do 
tempo e que Xesus Manuel Val
cárcel recria de modo expresivo 
"Cando me veña a vellez e teña 
neve / nas tempas e nas cellas e 
barbas de profeta ... ". 

A porta de turne conc1ue nun ter
ceiro caderno que se chama "De
fensa da memoria'', onde o autor 
sinala ao Amor como unha das 
suas bandeiras contra a marte. 
Contado os catro primeiros poe
mas, dos dez destaparte derradei
ra, insisten nun proceso de autci
destrución e será no quinto texto 
onde o Amor abandeire a contesta
ción. É novamente un poema que 
só ocupa unha páxina pero que a 
sua brevidade nos enche de sensa
cións através dunha descrición do 
pelo, os ollas, os peitos ... "o teu 
corazón / é unha praia / a esa hora 
da noitiña cando todos se marchan 
/e queda quente a area". 

. Contrariamente aos contidos dos 
anteiores cadernos aqui se alimen
tan as tramas da memória, de feíto 
un dos textos lembra as marcas na 
selva, as faragullas de pan e os sei
xos brancas, nun desigual combate 
contra os estragos do tempo e pola 
conservación da beleza nos recor
dos. É a rebeldía contra.o paso por 
unha porta de lume que calcina to
do. Xesus Manuel Valcárcel tran
sita viaxes inteiores que reflecten 
moitas das nosas travesías através 
dun camiño ininterrompido nos 
versos <leste libro e 'despois de an
dar por onde nos suxire podemos 
estarlle ben agradecidos.+ 

MIROVILLAR 

1) XI Prémio Esquio. Sociedade de 
Cultura Valle Inclán . Ferrol/1992. 

Exceso de 
teoria literaria 

Margarida 
d)Ordirac 
de ·Antón Risco 

Antón Risco, calidade literária á 
parte, seica ten unha meta: figurar 
no Guinness como o escritor gale
ga que máis libros (narrativos e de 
crítica literária) é capaz de publi
car en seis anos: sete libros narra
tivos -o últi-
mo, Margari-
da d'Ouridac 
(1)- , dous de 
ensaio e unha Cantos de 
Antoloxía da 
literatura fan
tástica en lin
g ua galega, 
cun longo pró
logo da sua au
toría. Por outra 
banda, estamos 
seguros de que 
as gavetas de 
Antón Risco 
están cheas de 
inéditos que es-

aconteceres 
que viveu 
ou que lle 
relataron, 
pasados 
pola 
peneira da 
lembranza. 

peran editoras para ver lume. 

A causa -a superprodución- en 
si, non é nada mao. O que aconte
ce é que Risco, Antón Risco, pare
ce que non pensou moito as últi
mas obras -narrativas- que deu 
ao prelo. Ou, quizá, pensounas de 
mais. Quer dicer, que o autor, acu- · 
guiado de teoria(s) literária(s), en
saia en cada nova obra narrativa 
sua unha <lesas teorías. Así fixo en 
Tres situacións elementais, en Xo
gos de gardas e ladróns e A noite 
do sábado, fallando flagrantemen- . 
te na sua proposta ... narrativa. Un-· 
has veces por exceso de teoria lite
rária e porque as obras propostas 
non eran roáis do que un modelo a 
seguir segundo a teoria chímpada , 
polo autor -Tres situacións ... e 
Xogos de gardas ... - ; e o:utras por
que o auto.r pensou que con seguir 
o modelo das suas teorías ia dar· 
coa obra acabada: A noite do sá
bado. 

A última obra narrativa, por agora, 
de Antón Risco é, xa se sinalou, 
Margarida d'Ouridac, unha nove
lera "fantástica". Noveleta que ten 
dez capítulos pero que se divide en 
duas partes. Unha que se desenvol
ve no tempo dos trobadores, na Oc
citánia, ben que o protagonista pa
sea por diversos lugares; e outra no 
tempo presente, que ven ser o "ou
tro lado do espello". Nas duas par
tes o protagonista é o mesmo. Nas 
duas partes, acontécenlle as mes
mas causas, ben que algo cambia
das. O Ignacio -tal é seu nome.,-
pasa do presente ao pasado e torna 
ao presente, sen saber como. Explí
callo aos amigos, pero non canse-

AS AVES DE RAPINA 
ENGALIZA 

Guía de campo e guía didáctica 
PABLO RODRÍGUEZ (OITABÉN) 

gue entender nada, por moito que o 
intenta. No remate, o fantástico é 
toda explicación, como compre. 

Coa presente noveleta, parece que 
o autor quixo facer un divertimen
to, usar do fantástico intentando 
encontrar vias que non atopa. Mos
tra, iso si, a sua grande cultura e o 
seu grande saber literário -poe
mas dos trobadores para introdu
cirnos no mundo que quer narrar
pero que acaba por non dominar, 
por non usar a ironía sobre ese sa
ber e así váiselle das mans e rema
ta por entregar parágrafos que lle 
saen rimados: "Mais ainda tiña ou
tro, / se cadra peor. / Era este ini
migo / o trovador / Guilhem de 
Monfort, / quen amaba / con gran 
ardor, / mía Señor. / Xa era para el, 
/ unha grave causa de honor, / tanto 
como de amor. /E vingarse quixo 
entón / dun servidor, / xa que a mia 
Señor / sempre o renegou. / ¡Ai, ai, 
ai! ¡Como el chorou!, Guilhem de 
Monfort! / ¡Pobre amador!" [páx. 
29; a división en rípios é, por su
posto, miña XGG] 

Contado, e apesar de todo, Antón 
Risco pode dar causas máis intere
sants do que a presente e do que as 
suas últimas entregas. Quizá deba 
deixar de querer aplicar as suas te
orías literárias ao que vai escre-

-bendo. Ou, tal vez, deba aprender a 
nivelar a balanza do extraordinário 
e o comun. 

A glória é un afiador 
de Sindo Seixido 

Se os libros narrativos de Antón 
Risco están marcados e atravesa
dos pola teoria literária, se son li
bros onde a inxenuidade e a ino
céncia non ten lugar -porque Ris
co sabe que a novela hai séculas 
que perdeu a sua inocéncia-, un 
novo autor cheo de inocéncia e in
xenuidade (e da inseguirdade que 
isto comporta) incorpórase á narra
tiva galega. Trátase de Sindo Seixi
do, que vive en Cuba (2). Seixido, 
prologado por Neira Vilas, entrega 
un molla de contos -A gloria é 
un atiador-, dezanove, onde to
do é inocéncia e inxenuidade na
rrativa. Seixido quer relatar para 
lembrar, para lembrar o seu pasa-

do, a sua nenez e a sua mocidade. 
Escrebendo, este home de 70 anos, 
recuperou algo que, en verdade, 
nunca perdera, a sua pátria; quer 
dicer, a sua infáncia. Son cantos de 
aconteceres que viveu ou que lle 
relataron, pasados pola peneira da 
lembranza. Son cantos · de alguén 
que, no seu cuarto, quixo pór no 
papel as vellas lembranzas do país 
natal, recuperando -véxase o pró
logo de Neira Vilas- as palabras, 
con amor e máis paixón. Por iso, 
sempre hai nestes relatos un apelo 
ao sorriso, unha chamada ao amor, 
por riba das fronteiras de clase ou 
de opción política (no relato Sem
pre o amor, albíscase que os dous 
namorados, que ao remate casan, 
son fillos dun gañador e dun perde
dor da guerra, como perdedor, ain
da que non o diga o narrador, é o 
protagonista do relato). 

Non é A gloria é un afiador un ex
celente libro de relatos; non é nen 

bo. É, iso si, un exercício de amor 
e recuperación unido a unhas ex
traordinárias ganas de contar aqui
lo que se sabe e que se pensa que 
se non se relata agora, esquecerase 
para sempre. Sindo Seixido quixo 
pór no papel -e dar ao prelo
unha séria de retratos de homes e 
mulleres cos que el conviveu na 
sua nenez e mocidade. E desde 
lonxe, e sen nunca ter escrito, sa
bia que só podia facelo nunha lín
gua: a que mamara desde neno. O 
contrário, quizá con máis efeitos 
artísticos e literários, seria traizoar 
a aquel mundo e aos seus homes e 
mulleres.• 

XGG 

1) Edició do Castro . Sada, 1992. 84 
páx. 
2) Edició do Ca tro. Sada, 1992. 166 
páx . Sobre a per onal idade de S indo 
Seixido véxase Guerrilleiros, de Xosé 
Neira Vilas , Edició do Ca tro, 199 1. 

_ ~111 ~ªin~e ~1111----
A piar fita de 
Woody Allen 

Sombras e néboa 

Sombras e néboaCJ) estreouse en 
España porque está sinada por Wo
ody allen. Non hai na fita nen cin
co minutos de interese que xustifi
quen a sua estrea. 

Woody Allen é un dos poucos di
rectores-autores dos Estados Uni
dos. O termo é á vez positivo e ne
gativo: dentro dun sistema tan fé-

: rreo coma o americano, a existéncia 
·de películas tan contra corrente co
ma Zelig ou A rosa púrpura do 
Cairo son admirábeis. Claro que o 
próprio empeño en ser autor apesar 
_de todo fai cair en erros grandes 
-sobretodo pola sua pretenciosida
de e o seu carácter baleiro- coma 
Stardust Memories e agora Som-

. bras e néboa, sen dúbida o ponto 
máis baixo da sua filmografía. 

Atice, a penúltima fita de Allen ga
ñou máis diñeiro en Paris -onde o 
neiorquino é venerado- que en 
todo Estados Unidos. Tal vez por 
iso Allen volveu a Europa como 
cenário da sua última história. 
Nunha Alemaña sacada sen disi
mulos do cine expresionista de 
Pabst, Murnau e Lang. A história 
dun xudeu perseguido -tema 
Kakfkiano por excelencia- non 
leva a nengun camiño pola obse
sión de Allen de saldar as suas dé
bedas cos mestros: ademais de to
do o cine mudo alemán está unha 
película de Bergman coma Noite 
de circo -talvez a obra máis ex
presionista e desesperada do direc
tor sueco-, as consabidas home-

naxe a Fellini - e van dez coa 
presente Fita. Todo i o quer r me
dar e cunha fotografía voluntaria
mente vella de Carla di Palma 
-ben lonxe do orixinai alemán 
e da calidade de Manhattan, outra 
película en branco e negro de 
Allen pero cunha fotografía do ini
mitábel de Gordon Willi - pero 
coa impre ión de e tar filmada en 
guión , en di imular a sua condi
ción de película rodada inteira
mente en estúdio e a impre ión de 
estar constantemente improvisada. 
Non creo que sen guión poda con
tarse película nengunha, pero e 
ademais de mancar o guión non se 
garda algun rigor sobre a próprias 
necesidades da película o resultado 
é arbitrário. Iso pode comprobarse 
no final desta película onde a posi
bilídade elexida parece 6 unha 
maneira de conc1uir e comezar co
rrendo a rodaxe doutra película. 

Nen sequer hai rigor nos famosos 
planos fixos do director. Na e
cuéncia do burdel a cámara xira 
como tola en tomo ao ro to de 
Jadie Foster e Lily Tomlin como 
se o e pírito do pior Godard e ti
ve e apropriado de Woody Allen. 
Capítulo aparte é o emprego como 
reclamo publicitário de actore co
ñecidos -Madonna sai médio mi
nuto- facendo papei que calquer 
extra poderia facer -de de Jodie 
Foster a John Malkovitch- , o que 
contribue á sensación de arbitrarie
dade de toda a película: parece un
ha dec1aración de princípios: chá
mome Woody Allen e por iso podo 
permitirme facer o que me dé a ga
na. Claro que tamén o espectador 
pode facer o mesmo e non ir ver 
esta película tan prescindíbel. + 

CARLOS AMARO 
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DIAS 

• Festivais de Teatro 
Despois da celebración na primeira 
quincena de Agosto das xa 
históricas Xornadas de Ribadávia, 
Setembro é o outro granevento do 
teatro galego. No Carballiño (5 a 
11 de Setembro) e en Cangas a 
Mostra Internacional de Teatro 
Cómico e Festivo, son as duas 
citas deste mes no que tamén 
estreará produción o Centro 
Dramático. 

No Carballiño o Fe tival de Teatro 
incluiu marioneta e pase de 
modelo , actuando entre outros 
grupo o Teatro de Marioneta de 
Kuka , e a compañias 
Quinquilláns, Tranvia Teatro, 
Teatro Kao ou latirili-Pikor. A 
primeira xomada entregáron e 
galardón á traxectória teatral e o 
coordenador do encontro, Xabier 
González planteou a po ibilidade 
de unificar nunha Feira 
Internacional do Teatro os 
encontro de Ribadávia e o 
Carballiño, "que dese xeito 
poderian dar lugar a unha das máis 
importante mo tra de Europa de 
teatro non profi ional '. 

En Canga , mentres, celébrase 
toda esta emana o fe ti val de 
teatro cómico e festivo que 
comezou coa representación da 
' Crónica de Pantagruel ", en 
rigorosa estrea polo grupo Teatro 
de Ningures. Esta obra podera 
ollarse nas próximas semanas en 
Pontevedra, Santiago, Vigo e 
Porto. Todas as representacións 
teñen lugar no Cine Galaxia.+ 

• Simpósios 
Galiza-América 

Organizados pola Dirección de 
Cultura até fin de ano vanse 
celebrar tres distintos simpósios en 
Arxentina, México e Galiza, 
seguindo a liña de recdmpoñer a. 
história comun que se iníciou coa 
exposición itinerante Galiza
América. 

Do 14 ao Setembro na 
. Universidade bonaerense de 
Belgrano; do 27 ao 30 de Outubro 
na Universidade de Anahuac de 
México e en Santiago do 30 de 
Novembro ao 4 de Decembro, é o 
calendário previsto para estes 
encontros que cantan cun 
orzamento de 40 millóns de 
pesetas. 

Nas actividades paralelas previstas 
para Latinoamérica actuarán 
Milladoiro, Muxicas e Amáncio 
Prada, e estarán abertas as 
exposicións Galicia en fotos e 
Libros galegas para o mundo.+ 

• As rotas xacobeas 
do Norte 

En Mondoñedo, até o dia 11, 
estúdanse as outras rotas 
xacobeas, cun estudo 
pormenorizado de Ramón 
Izquierdo que elaborou un 
itinerário das di versas rotas de 
pelegrinaxe polo Norte de Lugo. 
Entre as conclusións do traballo 
afirmase que houbo vários 
camiños paralelos, que quedaron 
oculto en vias posteriores ou 
siroplesmente borrados polos 
campos. As xornadas continuán na 
liña das celebradas na Fonsagrada 
o pasado Xullo que ahondaban 
nunha rota que chegaba desde 
Oviedo até esta localidade para 
coincidir finalmente co Camiño 
principal perta de Melide. + 

• Milladoiro con Peter Gabriel en Xaneiro 

O grupo Milladoiro ven de receber o Prémio Indie ao mellor disco de músi
ca tradicional ("Castellum Honesti"). Este galardón, a nível internacional, 
está outorgado pola Asociación de Casas Discográficas Independentes nos 
Estados Unidos. Mentres tanto, o grupo galejgo disponse a afrontar toda 
unha chea de proxectos, que teñen ao Xacobeo 93 como marco artístico: o 
Concello de Santiago encarregoulles a Sintonía que anunciará o evento cul
tural, e odia 6 de Xaneiro é a data prevista para un concerto especial, a ce
lebrar na Praza do Obradoiro, debidamente acondicionada para a ocasión, 
no que contarán coa colaboración·de Peter Gabriel. Ademais <liso, partici
parán na gravación do próximo disco de Paul Winter . 

Dentro do Xacobeo 93, igualmente, Emílio Cao será o protagonista dun 
concerto, que compartirá con Mª del Mar Bonet, o guitarrista británico 
John Renboum e máis un grupo de músicos da Orquestra Reina Sofía. O 
acontecimento celebrarase no mes de Xullo. + 

• Línguas e 
identidade cultural 

Durante a II Conferéncía 
Internacional sobre o Mantímento 
e Perda das Línguas Minoritárias 
celebrado en Holanda criticouse a 
falla de apoio das autoridades e as 
políticas agresivas coas línguas 
consideradas minoritárias polo seu 
número de falantes. As numerosas 
línguas indíxenas de América 

Latina, que sofren unha presión 
secular, son consideradas polos 
seus falantes non só como veículo 
de comunicación senón corno peza 
clave da sua sobrevivéncia 
cultural. Segundo Thomas 
Herningway, filólogo 
estadounidense, "o movimento 
nacionalista dos índios maias teñen 
para si a conservación do seu 
património lingüístico como unha 
das pezas claves de 
reivindicación".+ 
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• Retraso na estrea 
de A Lf!,garada 
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Será o 18 de Setembro, e non o 11, 
a data definitiva da estrea da obra 
de Ramón Otero Pedrayo, que 
dirixe o catalán Pere Planella para 
o Centro Dramático Galego, e que 
terá lugar singularmente no 
Auditório do Pazo de Trasalba en 
Ourense. 

Segundo o responsábel de 
dramatúrxia da obra, Camilo 
Valdeorras, "A Lagarada non é 
un espectáculo teatral aleatório 
senón unha investigación", e na 
mesma intervención na que se 
anunciou o retraso da estrea falou 
dos catro cancros que segundo el 
padece o noso teatro actual "a 
prepoténcia do gregarismo 
dalguns profisionais achegados 
ao poder; a impoténcia do 
voluntarismo; a parálise que cría 
autosuficiéncia e a falácia do 
populismo". Con estas palbras 
Valdeorras autoimponse un listón 
alto para esta obra que inícia a 
tempada do Centro Dramático 
Galega.+ 

•Prémio 
de caricatura 

Até o 25 de Setembro está aberto 
o prazo de apresentación de 
orixinais para os/as caricaturistas 
nóveis gal egos que dotado con 
100.000 pesetas convocan a 
Asociación tres Pontes, o Clube 
Alexandre Bóveda e o clube 
xuvenil Cultura e Xuventude. As 
obras, nun tamaño máximo A-3, 
débense enviará Casa da 
Xuventude de Ourense (Celso 
Emílio Ferreiro, 29) con lema e 
plica aparte. Cos prémios e unha 
selección de traballos farase unha 
exposición do 16 ao 30 de 
Outubro.+ 

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

EN PREPARACIÓN: 

3.- A cultura castrexa, de Francisco Calo. 5.-0 Reino de Galicia, de 
X. Annas Castro. 7.-A igrexa galega , de Francisco Carballo. 

8.-A burguesía galega, de X. R. Barreiro. 9.-A desamortización, de 
Ramón Vi llares. 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 Dionisia 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. 

Un novo volume da Historia de Galicia 

A romanización de Galicia 
de Felipe Arias 

Os pedidos a meio deste boletin terán un desconto do 15º/o 

PAGO DOMICILIADO 
A REMETER A A NOSA TERRA UNHA VEZ CUBERTO 

-Nome ............................. ...................... . Banco/Caixa .... ................ .................. .. . 

Apelidos ............................................... . Canta/Libreta ...................................... . 

Enderezo .. ... ... ........ ... ........ ... ..... .. : ....... . Titular .. ................ .. .. .. ...... ..... .... ... ..... ... . 

Teléfono ...... ...... ...... .............. ...... .......... Nº da Sucur.sal .......................... ... ... .... . 

Povoación ............................................. Povoación ........................................... . 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta. os recibos que ao 
meu nome lles sexan apresentados por Promocións Culturais Galega S.A. (A Nasa Terra) 

Data: Atentamente (Sinatura): 
·1 
1 
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Desde a súa creación, ó redor da 
TVG foise articulando unha indus
tria da dobraxe e xurdiron traballa
dores e traballadoras que viven de 
emprestárlle-la súa voz ás estrelas 
do cinema. Como asesor lingüista 
da TVG, pódome gabar de coñecer 
un pouco os sarillos profesionais 
da dobraxe, pois, durante case dous 
anos, fun o responsable do control 
e asesoramento lingüístico deste ti
po de produccións. Como lingüista 
da TVG, por tanto, estou na obriga 
de aclarar unha información e un 
artigo de opinión que apareceron 
en A NOSA TERRA do 11 de Xu
ño. Vaía por diante, con todo, que 
soarnente asumo a responsabiJida
de que me corresponde como lin
güista encargado da dobraxe ata 
xaneiro de 1991. Nesa data, segu
ramente polas miñas actividades 
sindica.is e pola desmedida presión 
dunha empresa de dobraxe, a Di
rección da TVG decidiu prescindir 
dos meus servicios e cambiarme de 
departamento. Asumo, pois, soa
mente o que me corresponde. 

Desde o punto de vista da implica
ción necesaria da TVG nun proce
so de normalización da lingua na
cional de Galicia, a dobraxe ten 
que ser obxecto dun control lin
güístico rigoroso. Tanto o amigo 
Lino Braxe como o responsable da 
antedita información de ANT pare
cen non ter en conta este pequeno 
pero fundamental detalle. Só así 
pode un entende-la cantidade de 
inexactitudes nas que se asentan as 
reflexións por eles formuladas 
acerca das relacións entre os profe
sionais da dobraxe e a súa ferra
menta de traballo. Só así, porque 
prefiro entender que non hai chisco 
de dúbida no compromiso de Lino 
Braxe e de ANT coa normalización 
lingüística do galego e cos meca
nismos para avanzar no proceso. 

A MAN FÉRREA E 
A ARBITRARIEDADE DO ILG 

Non hai como culpar ós máis dos 
males propios. Calquera que presu
ma de estar no allo dos procesos de 
normaJización Jingüística ten que 
saber que quen formula unhas nor
mas ortográficas e morfolóxicas 
soamente ten unha responsabilida
de subsidiaria na actualización da 
proposta de estandarizaci-ón. O 
ILG emite a proposta pero a res
ponsabilidade máxima e definitiva 
correspóndelle á administración, ó 
ensino e, maiormente, ós medios 
de comunicación. O ILG non ten 
ningunha man férrea. Non ten man. 
Non actúa na maquinaria da dobra
xe, complexa e inzada de intereses 
cruzados. O ILG prescribe normas 
ortográficas; creo que, poIO de 
agora, en ningún acto de fala de 
ningunha lingua do mundo se "ob
servan" normas ortográficas. Hai 
que ter claras estas cousiñas para 
falar da man férrea do ILG. 

O ILG prescribe unhas normas 
morfolóxicas para o galego. O do
brador e o traductor teñen que co
ñecer estas normas. O malo é que o 
profesional pense que tanto ten un
ha cousa coma a outra. Moitas ve
ces, o descoñecemento da lingua 
lévanos a falar de arbitrariedades. 

Calquera normativa é arbitraria. 
Calquera sabe que a linguaxe hu
mana é un sistema de signos arbi
trarios. Desde o EXB sabemos que 
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ÜILG 
non ten 
ningunha man 
férrea. 
Non ten man. 
Non actúa 
na maquinaria 
da dobraxe, 
complexa e 
inzada 
de intereses 
cruzados. 

o signo lingüístico é arbitrario . 
¿Como se pode falar da arbitrarie
dade das solucións do ILG e que
dar tan tranquilo? Pensemos que os 
autores da dita información se refi
ren a determinadas escollas léxi
cas. Parece que a ortografía e o lé
xico son o único problema da lin
gua galega. En todo caso, deberiá
m os lle recoñecer á autoridade 
científica a competencia para for
mula-las normas e as prescricións 
lingüísticas oportunas. 

PROBLEMAS DE CRITERIOS 

Un xa se vai""artando ás veces de 
escoitar a todo o mundo pontificar 
sobre o que non sabe. Todo o mun
do ten razón cando opina de lin
gua. Todo o mundo menos os espe
cialistas. Ninguén con algo de co
ñecemento pode falar sen máis de 
cambios nos criterios lingüísticos 
cando non sabe sequera que crite
rios lingüísticos se intenta aplicar 
ás dobraxes. É labor do planifica
dor, e neste caso o planificador é o 
lingüista da TVG, non o ILG, pro
poñer un modelo de Jingua para a 
TVG. Ese modelo de Jingua débese 
aplicar tamén na dobraxe. O mode
lo de lingua da TVG parte das nor
mas morfolóxicas e ortográficas do 
galego e, por suposto, das propos
tas léxicas do ILG, pero vai moito 
máis aló. A lingua é un conxunto 
de ni veis. Os criterios son tamén 
morfolóxicos: o sistema morfolóxi
co do galego; son tamén fonolóxi
cos: o sistema fonolóxico do gale
go. Cando se exerce o control lin
güístico das dobraxes procúrase 
adecualas ó sistema lingüístico 
propio e evita- las desviacións 
constantes cara a outros ' sistemas. 
Precisamente por isto se fixo tanto 
fincapé na necesidade de despren
derse do tópico de que o acento da 
d.obraxe debía ser "neutro" ou "in
ternacional". Soamente alguén cun 
autoodio tremendo, cun descoñece
mento brutal da lingua e do seu sis
tema fonolóxico, pode pretender 
que se dobre en galego sen "acén
to" galego. Entendamos, de vez, 
que o "acento" é o conxunto de ris
cos prosódicos que caracterizan un 
idioma fronte a outros. Se en gale
go a entoación interrogativa é des
cendente, na dobraxe ó galego a 
entoación interrogativa ten que ser 
descendente. Se en galego haí sete 
vocais, na dobraxe galega ten que 
haber sete vocais . Se no discürso 
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oral se producen, en galego, unha 
serie de encontros fónicos, na do:.. 
braxe ó galego ten que ocorre-lo 
mesmo. Non se pode xustifica-lo 
inxustificable acudindo a unha pre
tendida e inexistente profesionali
dade que non ten en conta os trazos 
pertinentes do noso idioma. Por iso 
é absurdo falar de "acento de al
dea", porque non haí acento de al
dea, porque haí, neste caso, "acen
to" galego .ou "acento" castelán. 
Esa é a escolla e niso se basa o cri
terio inmutable. 

Segundo este criterio inmutable 
cumpriría reformula-la selección 
"ponderada de personaxes". Enten
damos que só se actuará con profe
sionalidade cando se seleccione os 
profesionais que posúan un mellar 
dominio oral do idioma no que es
tán dobrando. Non me interesa 
quen os elixa, senón os criterios de 
selección. Non pode ser dobrador 
quen non sexa capaz de articular to
dos e cada un dos fonemas do siste
ma lingüístico que ten como ferra
menta de traballo e como medio de 
vida. Calquera selección de dobra
dores ten que se basear na avalia
ción do dominio oral do idioma ga
lego. Non coñezo nin coñecerei 
nunca ningún bo dobrador que non 
posúa un estricto dominio oral da 
lingua galega. Quen estea capacita
do para demostra-lo contrario, que 
o faga. Mantéñome no dito. 

Na información de A NOSA TE
RRA só se fala de que "o Instituto 
muda criterios de palabras dunha 
semana para outra". Non se exerce 
unha crítica necesaria e inevitable 
acerca dos innumerables defectos 
de pronuncia e de entoación que 
calquera pode detectar en cada do
braxe. Tremendo descoido . Non 
esquezamos que o proceso de es
tandarización ou de normalización 
do corpus leva o seu tempo e está 
sometido a inevitables reaxustes 
nas propostas léxicas. Pero, por fa
vor, non confundámo-los reaxustes 
coa corrección de erros. Non pen-

semos que trala corrección dun 
erro haí mudanza de criterios e non 
esquezamos que unha lingua en ví
as de normalización é unha lingua 
en constante adecuación do seu 
corpus léxico ás realidades nas que 
está entrando. 

Non baí mudanza de criterios lin
güísticos. O ILG, que se saíba, non 
mudou criterios desde a publica
ción da normativa vixente, impos
ta, Lino Braxe, claro, como a por
tuguesa, como a española, como a 
francesa, como todas. Oficializada. 
Sen normativa oficial non hai posi
bilidade de normalización lingüís
tica. Así de sinxelo. Cando os pro
blemas da dobraxe se reduzan a e 
debemos dicir disponible ou dispo
ñible, terémo-la maior parte do ca
miño andada. Desgraciadamente, 
hoxe non é así. 

OS PROBLEMAS DA 
TRADUCCIÓN 

A referida información de A NOSA 
TERRA penetra tamén en proble
mas tan complexos como o da tra
ducción. Durante o tempo que lle 
dediquei ó control das dobraxes eu 
tarnén oín que "os criterios que se 
seguen son moi pouco respectuosos 
co orixinal". Incluso alguén me 
chegou a demostra-lo absurdo que 
resultaba o emprego do noso pro
nome de solidariedade argumentan-

Todo o mundo 
ten razón cando 
opina de lingua. 
Todo o mundo 
menos os 
especialistas. 

do que no orixinal tal risco non 
aparecía por ningures_. Creo que 
non paga a pena profundar máis 
neste aspecto. Abonda co exemplo. 
Ora ben, se ó dito lle engadímo-lo 
tópico de que "estes lingüistas non 
coñecen o idioma do que se está a 
traducir", concluímos que hai gran 
descoñecemento da teoría e da 
práctica da traducción. O traductor, 
por suposto, debe coñece-la lingua 
orixinal, pero obre todo --e nisto 
creo que concordan tódolos estu
diosos da traducción- debe domi
na-los recursos da lingua terminal , 
do galego neste caso. Unha vez 
máis topamos co verdadeiro pro
blema: descoñecemento habitual do 
idioma co que se traballa. De pouco 
vale saber moito inglé e non se 
domina o galego. A traducción erá 
nefa ta. A dobraxe o me mo. 

PREXIBZO LI G .. Í TICO 

Non podemo enfrontarmo a no
va realidade de de o prexuízo 
lingüí tico propio doutro tempos. 
O paso máis importante dos que 
cómpre dar para andar no camiño 
da plena normalización lingüística 
dunha sociedade é o da perda dos 
prexuízo impostes. 

A lingua galega é tan dinámica que 
pode orixinar calquer atipo de ar
got. A única condición para que así 
sexa é que en tódolo nivei da o
ciedade o uso do galego sexa nor
mal. Entrementres, os planificado
res lingüísticos deberán tentar ache
ga-lo seu coñecemento do idioma e 
dos seus distintos niveis para con
tribuír á fixación de rexistros idio
máticos. Ora ben, non pretendamos 
falar dun galego rural e dun galego 
urbano. Non hai tal. Non pretenda
mos crear presunto rexi tro urba
nos -un argot é unha variedade 
diastrática, non diatópica- con ba
se en forma ca telá ou doutra 
linguas chegadas a travé do ca te
lán. Actuando a í partimo dun gra
ve prexuízo lingüí tico , non dun 
criterio erío para leva-la no a lin
gua a tódolo ámbito da ocieda
de. Cando e di que 'a pena e ad
miten pré tamo Jingüí tico - hai 
lingüistas que non admiten verba 
como sexy, poli , ou suspense- , 
mesmo en película onde a lingua
xe marxinal ou urbana obriga a bo
tar man dun argot do qu o ILG p -
rece fuxir coma do lume" demó -
trase un prexuízo lingüí tico mái 
propio do inimigo da normaliza
ción, descoñécese unha vez mái o 
papel do ILG neste proce o e, 6 
mesmo tempo, desprézase o labor 
teimudo dos que pretendemo con
tribuír a resitua-lo idioma nos ám
bitos que lle corresponden. 

Moito espacio máis se precisaría pa
ra seguir a profundar nos problemas 
da dobraxe en Galicia. Son os que 
nos interesan, os da dobraxe galega, 
ó galego, porque tamén da calidade 
destas produccións vai depender 
parte do futuro da nosa lingua. Falar 
dunha presunta e inexistente man fé
rrea do ILG nestas cuestións e non 
querer falar dos verdadeiros proble
mas de uso e dominio do idioma por 
parte dos profesionais é facerlle un 
escasísimo favor á normalización 
lingüística. Con todo, pola miña ex
periencia, sen dúbida limitada e in
completa) desde estas páxinas ofré
zome a un debate necesario para a 
lingua e para a sociedade. Ora ben, 
mentres a calidade lingüística das 



(Ven da páxina anterior) 
dobraxes non estea á altura que me
rece a nosa lingua sempre se terá en 
min unha actitude crítica coas actitu
des e aptitudes dos que viven da lin
gua galega. 

Non quixera rematar, con todo, es
tas cativas aclaracións sen aludir a 
un parágrafo maxistral de Lino 
Braxe que, desde o meu punto de 
vista, constitúe o mellor argumento 
para probar todo canto ata aquí se 
dixo. O citado autor remata o seu 
artigo do día 11 de xuño co seguin
te parágrafo: "Por certo que a nor
mativa vixente, (reinante) segue a 
estropear a naturalidade dalgunas 
cena míticas do cine, ás veces hai 
que· pensar máis nos resultados de 
credibilidade que poida ter unha 
película que nas normas que tan 
campeadoramente a RAG e o ILG 
criaron. ¿Que culpa ten Richard 
Burton das no as miserias?" (sic). 

Se eremos que 
procura-la 
corrección 
lingüística é 
desnaturalizar 
escenas míticas 
do cinema, non 
ternos moito 
máis que 
discutir. 

Amigo Lino, non che hai normaliza
ción sen desaparición dos prexuízos 
lingüí tico . ¿É que as tales escenas 
só conservan a naturaJjdade na ver
sión española? ¿É que a versión ga
lega ten que er incorrecta desde o 
punto de vi ta gramaticaJ e fonético 
para con erva-la naturalidade? ¿Ou 
erá que o traductor ou traductora da 

e cena non po úe a habilidade iclio
mática nece aria para transportar á 
no a lingua toda a riqueza expresiva 
do orixinal? ¿Ou erá que o dobra
dor interpreta cunha fonética tan 
allea que no oa pouco natural? 
Non confundamos. As normas do 
ILG son morfolóxicas e ortográfi
cas. A ortografía só é unha conven
ción para representar na escrita unha 
cadea oral con significado. Se cre
mo que procura-la corrección lin
güística é desnaturalizar escenas mí
ticas do cinema, non ternos moito 
máis que discutir. Eu, pese a todo, 
sigo pensando que o galego é unha 
ferramenta excepcional para mante
la calidade artística dunha obra cine
matográfica. Cómpre irse despoxan
do de tanta teima contra o ILG e de 
tanto prexuízo lingüístico. Eu, pola 
miña banda, creo que a dobraxe é 
máis unha utilidade ca unha arte. A 
arte é a película. Se defendemos que 
se dobre será por razóns sociolin
güísticas, non por razóns artísticas. 
Por tanto, interésame a dobFaxe 6 
galega, non a dobraxe en si. Non te
ño dúbida ningunha de que_ a maio
ría dos <labradores que exercen en 
estudios galegos están perfectisima
mente capacitados para dobrar en 
castelán, pero iso non quere dicir 
que o poidan facer ben en galega se 
non teñen un escrupuÍoso dominio 
oral do idioma.+ 

X . A N'rüN L. DOBAO 

é asesor lingüístico da TVG 

G~!ttO ANÓSA TERRA 
Nº 534 -1 O 06 SETEMBRO DE 1992 25 

:··········································································································································· 

Morreu Vicente Fontenla, 
o popular ourensán Tucho 
Caiu coas paredes do Volter 
• F. XABIER F. MATEO 

Odia 2 de Setembro 
finou dun paro cardíaco 
OTucho,personaxe 
popular e moi querido en 
Ourense, que se fixera 
famoso cando Vicente 
Risco elexiu o seu bar 
para celebrar as suas 
tertúlias rodeado de 
artistas e membros da 
Xeración N ós. 

Cando contaba con 69 anos mo
rreu O Tucho, popular personaxe 
que rexentou o bar "Volter", bau
tizado asi por Vicente Risco ins
pirado no bar "Voltaire" da Suíza. 
Sito no casco vello da Cidade das 
Burgas, na Praza do Eironciño 
dos Cabaleiros, neste bar reunían-

terio de Astariz, senda acompaña
do na sua derradeira andaina por 
familiares e numerosos amigos. 

Na lembranza quedan os tempos 
nos que se podia acudir a este re
cuncho de Ourense onde se respi
raba un ar de intelectualidade. A 
frescura e amplitude do local, a in
teresante decoración das suas pare
des, sumadas á amabilidade do Tu
cho, faci_an que oeste lugar se xun
tasen toda caste de persoas. O am
biente invitaba, ou máis ben incita
ba á tertúlia. Ás veces, cando se 
xuntaba demasiada xente, O Tucho 
pechaba a porta, e ao cabo de unha 
ou duas horas , abríaas de novo. 
Desde o bar, subía unha escaleira 
interior que daba á sua vivenda. Ti
ña o costume de quedarse con al
gunha obra de todo aquel artista 
que pasaba por ali, e as que non co
llian penduradas das paredes, gar
dábaas con moito mimo na casa, 
animando sempre a aquel que tiña 
calquer inquedanza no seu cerne. e artistas, poetas e políticos. As 

súas paredes, cheas de 1embran
zas, cadros, murais, poesías e de
dicatórias escoitaron as voces de 
Otero Pedrayo, Risco ou Xaquin 
Lourenzo. As tertúlias dos nume
rosos "artistiñas" que ali se reu
nían , como Xaime Quessada, 
Acisclo Manzano, Vidal Souto, 
Xosé Luís de Dios ou Manolo 
Buciños, e tamén as conversas 
daqueles boémios artistas que 
ainda non chegaron á fama, pero 

que tamén tiñan un sítio no "Vol
ter" para penduraren as súas 
obras, sempre recoñecidas e ad-

NIEVES LOPERENA 

miradas con cariño polo Tucho. 

Un dia, hai agora 8 anos, fundiuse 
o teito do Volter. Moitas foron as 
voces que se ergueron pedindo ás 
institucións a restauración <leste 
anaco da intra-história ourensá, 
mais ninguén. De nada serviron as 
2 homenaxes que se lle fixeron ao 
Tucho no 81 e 90, nas que ademais 
de animar ao anfitrión, tratábase de 
chamar a atención pala restaura
ción e conservación deste museo.+ O Venres foi soterrado no Cemi-

-GUATTARI E O PROBLEMA DA COMUNICAf;AO 
NO PASAMENTO DO FILOSOFO FRANCÉS 

N um recente artigo<·> Felix Guattari apontava 
dois eixos fundamentais para a recomposi9ao 
do pensamento no momento actual: a proble
mática ecológica -a que esteve activamente 
vinculado nos últimos anos como activista de 
Génération Écologie e na que se situa o seu 
livro "Les trois écologies"- e a questao da éti
ca dos mass-média e da orienta9ao prospectiva 
das novas tecnologias de comunica9ao. 

Nele apresentava a chamada "guerra do Golfo" 
• como paradigma da amplitude e limites da 

mundializar;ao informativa. "Os· comentários 
sobre sucessos, adornados dum escaso números 
de imagens, mas em directo, em tempo real, ten 
movilizado a centos de milh5es de individuos 
ate um ponto de fascinac;ao próximo a neurose; 
porém, como contrapartida, a verifica9ao e in
terpretac;ao da informar;ao tem sido sistematica
mente controlada e manipulada". 

Efectivamente, os meios de comunicai;ao de 
massas cumprem urna fun9ao, para além da 
mais evidente e bastarda de inocula9ao ideoló
gica, tendente a hierarquizar a sociedade atra
vés da comunicar;ao unidireccional (a dicoto
mia entre urna cidadania passiva e um cenário 
hiperactivo e deslumbrante levada a um grau 
extremo). Paul Virilio<•> dá no alvo quando su
gire que por meio da satura9ao actual dos 
mass-média. o que se persegue, na realidade, é 
a eliminar;ao do espa90 público de discusao, 
deixando assim as maos livres para o terror do. 
Estado em detrimento do contrato social. A 
política degenerada em publicidade e polícia. 
A partir do instante em que o espa~o público 
cede ante a image pública é preciso advertir 
que as iluminac;oes e a vigilancia despra~am-. 
se, assim mesmo, de ruas e avenidas face a 
terminal de recep~ao de mensagens e anúncios 
a domicílio que vem suprir á Cidade --enten
dida como polis grega, como espa90 político 
para o encontro das diferen9as no que se fazem 

]UilO BÉJAR 

audíveis as vozes e os sentidos múltiples do ser. 

A geralizac;ao do cableado e da emisao via sa
telite, a criac;ao de redes planetárias de dífusao, 
a multiplicar;ao de canles, a TV_ de alta defi
nic;ao associada com o compact-disc interacti
vo, todas estas varia9oes comunicacionais, en
fim, modificam e mutarao ainda muito mais a 
curto pra90 a actual rela9ao de interactividade 
com os meios audiovisuais. Ora bem: como re
apropia9ao e re-singulariza9ao das progra
ma95es pessoais? Ou como hierarquiza<;áo e 
domínio ainda maiores que os actualmente 
existentes? 

Ninguem no seu sao juizo duvida que no pro
jecto emprendido hoje em dia pelo CMI (Capi
talismo Mundial Integrado) a informatizac;ao 
do social joga um rol de primeira arde, e em 
particular a utiliza9ao produtiva (dentro duma 
estricta lógica de mais-valia) da comunica9ao, 
o transvase do programa de controlo da socie
dade de · fóra (fábrica) pra dentro (comuni-

Ü CAPITAL BLOQUEIA, 
MOLDA E EMITE 
UNILATERALMETNE 
INFORMA\:ÁO 
TRANSFORMANDO A 
COMUNICA\:ÁO EM 
PROPAGANDA. 

ca9ao) da própria sociedade. O capital blo
queia, molda e emite unilateralmetne infor
ma9ao transformando a comunica9ao em pro
paganda, contaminando a subjectividade indi
vidual e social. Para além de enfoques econo
micistas, certamente, o capital é urna categoría 
semiótica que atinge ao conjunto dos níveis da 
produ<;ao e ao conjunto das fendas de estratifi
car;ao dos poderes em todas as suas ordes. 

Mas, como invertir os operandos desta macabra 
equa9ao? Lograremos através de novas acordos 
colectivos de enuncia9ao, através duma coopo
rac;ao que só quer confrontadamente outra em 
termos absolutos e intransigentes (ou seja, onto
lógicos), capitalizar numa via emancipadora a 
poten9a do nosso desejo? Só reafirmando co
lectivamente a nossa persistencia no ser, contra 
a aniquiladora metáfora do consenso, despre
gando urna maquinária de guerra nómada (a 
que incitavam Deleuze e Guattari em "Mille 
plateaux") contra o sedentarismo estatista. 

No contexto da existencia virtual das con
di9oes materiais para a prática radical do nao 
trabalho, duma quantidade logaritmicamente 
crescente de tempo livre, a velha ética do tra
balho é um muro de conten9ao fascista e cadu
co; mas, paradoxalmente, as hierarquías, as 
formas de avalia~ao e as finalidades sociais se
guem suturadas ao plano insofrível da lógica 
do capital. Que fazer? Destruamos o muro.+ 

(*) F. Guattari: "Pour une éthique des mass-media" (Le 
Monde. 6.11.91) 

(*) P. Virilio: Logistique de la perceptio11 (1987). 

O pensador frances Felíx Guattari faleceu o 29 de Agosto. 
Director adjunto da "Clinique de la Borde" e director da re
vista "Recherches", foi activo militante dos movimentos an
ti-disciplinares europeus. Entre outras obras publicou "L' An
tiedipe" (1969), primeiro grande manifesto filosófico tras os 
sucessos de Maio do 68. Nos anos oitenta encabei;:ou a pro
testa ¡:la intelectualidade francesa contra a deportai;:iío dos in
dependentistas bascos. 
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Convocatórias 

Escolas de Verán 
Entre os dias 14 e 20 deste 
mes terá lugar en Corcu
bión a VII Escola e Veraó 
da Corunha-Ferml, orga
nizada pola Associa~ao S6-
ci o-Pedagógica Galaico
Portuguesa, e que este ano 
céntrase nas actividades ar
tísticas no ensino. A matrí
cula custará entre 5.000 
pts/esc. para profesores e 
3.000 pts/esc. para colabo
radores, estudantes e de
sempregados. Para inscri
berse hai que cumprimentar 
o boletín e envialo ao Apdo. 
1192 de Ourense, a nome da 
ASPGP, 32080. A matrícula 
pode formalizarse até o dia 
do comenzo das actividades 
a partires das 16 h. no Colé
xio Público "José Carrera" 
de Corcubió e calquera in
formación que se precise 
pode ser ·solicitada chaman
do aos tlfs. (988) 21 98 41 e 
21 67 06, ou por fax (988) 
21 98 44. As diferentes acti
vidades pedagóxicas cele
braranse en tandas de 16.30 
a 18,30h e de 18,30 a 
20,30h. As actividades cul
turais (cinema e música) se
rán polas noites. Haberá 
obradoiros de Tear de alto 
lizo, porcelana, encaderna
ción, música, papel, banda 
deseñada, cerámica e foto
grafia. Ademáis impartirase 
un seminário de didáctica 
da língua e literatura gale
gas e un cursiño de progra
mación de roteiros pedagó
xico-didácticos. O diploma
certifi cado que ao final 
obén cada asistente ten ple
no valor oficial, por estar 
expedido e avaliado por de
partamentos das tres univer
sidades galegas. 

A Asociación Socio-Peda
góxica Galega organiza as 
seguintes escotas de verán : 

Riveira. Celebrarase entre 
os días 14 e 18 deste mes a 
"I Semana da Educación", 
no Coléxio de Palmeira. In
formarse sobre o contido e 
matrícula na Libraria "Ra
xado" e no Tlf. 87 36 54. 

Compostela. Terán lugar na 
Escola de Maxistério os "I 
Encontros Pedagóxicos", do 
21 ao 24 deste mes . Infor
mación na Libraria Coucei
ro e no Tlf. 59 34 69. 

Lugo. Os dias 18 e 19 de 
Setembro na terán lugar na 
Escota de Maxistério os "I 
Encontros Pedagóxicos" In
formación nas Librarias Bi
blos e Alonso e no Tlf. 22 
58 12. 

Pontevedra. A "IV Semana 
da Educación" celebrarase 
no IB Valle-Inclán do dia 14 
ao 18 <leste mes. Inorma-

ci6n nos tlfs. 85 29 50 de 
Pontevedra, 48 21 19 de Vi
go e 50 53 23 de Vilagarcia 
de Arousa. 

Ourense. 1 Encontros Peda
góxicos: do 21 ao 24 de Se
tembro. Información nas Li
brarias Tanco e Stylo e no 
tlf. 23 31 34. 

Ferrol."II Encoritros Peda
góx icos", do 21 ao 25 de 
Setembro no Instituto Sofia 
Casanova. Información na 
Libraria Helios e no Tlf. 35 
87 50. 

Muros. "I Semana de Edu
cación Medioambiental". 
Entre os dias 21 e 24 no CP 
Louro. Información na Im
prenta Print e nos tlfs. 87 36 
54 e 82 37 54. 

Concurso 
de Poesia 
A Sociedade Artística Fe
rrolá convoca a XIII edición 
do Concurso de Poesia 
Hernán Esquio . Os poemas 
presentados serán orixinais 
e inéditos, e que non foran 
premiados en concursos an
teriores. Deberán enviarse 
escritos a máquina, firma
dos, co nome e enderezo 
do autor ou autora ao pé do 
poemas. Pódense presentar 
cantos traballos se desexe, 
ao Apdo de <;;orreos 
339.15480 de Ferrol, indi
cando no sobre o nome do 
certame, antes do día 15 de 
Outubro. Todos os prémios 
consistirán en placas e di 
plomas, sendo os gañadores 
reseñados na revista "Poesia 
Galícia" e o recital aberto e 
entrega dos galardóns cele
brarase en Ferrol no lugar e 
data que a organización co
munique. 

Prémio 
de Pintura 

· "Caja España" 
Poderán concursar neste 
certame os/as artistas que 
asi o desexen, cumprimen
tando o correspondente bo
letín de inscrición, e presen
tando unha sola obra, orixi
nal e inédita, non presentada 
antes en outros certames, 
nen incluida en catálogos ou 
publicacións. Admítense to
das as tendéncias e corren
tes estéticas, e a medida de 
cada obra non excederá de 
1,46 por 1, 14 (80 figura), 
nen será inferior a 92 por 73 
(40 figura). As obras rerniti
ranse a Caja España, Plaza 
de España, 13. 47001 Valla
dolid, até o dia 25 deste 
mes. Enviarase ademais un
ha fotocópia do DI, un bre
ve curriculum profesional, 
unha declaración firmada do 
autor onde conste a calidade 

de inédita da obra, así e.orno 
a data de realizacion. Enga-· 
dirase unha foto en branco 
e negro de 13 por 18 cms. 
da obra presentada, e no re
verso da mesma figurarán o 
tíduo e datos do autor. Esta
belécese un único prémio 
dotado con 1.000.000 pts. e 
placa de prata. Coas obras 
selecciónadas polo xurado 
montarase unha Exposición 
itinerante e serán asegura-

. das e devoltas aos autores 
finalizada a mostra. 

Vi axe 
eco-cultural 
O Colectivo ecoloxista e 
naturalista Biotopo de Olei
ros organiza a VI viaxe eco
cu ltural a Cornwall-Ga
les-Londres. Celebrarase 
dos dias 14 a 29 deste mes, 
para xoves entre os 15 e 25 
anos. O prezo é de 42.000 
pts, e disporase de autobus 
próprio e ferry Coruña-San
ta n der-P l ym outh. Trátase 
dunha viaxe cultural de es
tudo e convivéncia, con vi
sitas a museus, parques na
turais, centros de investiga
cións sobre tecnoloxias al
ternativas, e xornadas de 
traballo e convivéncia con 
xoves do Movimento Ecolo
xista de Gales. 

Curso 
de língua rusa 
Está aberta a matrícula para 
o novo curso de língua rusa, 
organizado pola Asociación 
Máximo Gorki de Vigo. 
Será na r/ Marqués de Valla
dares, 14-1, oficina 5, a par
tires do primeiro de Outu
bro. Para mais información 
chamar ao tlf. (986) 22 44 
57, de 17 a 2lh. 

Concurso 
fotográfico 
A Casa da Xuventude de 
Ourense convoca un con
curso fotográfico para xo
ves residente·s nas cidades 
do eixo atlántico e que te
ñan entre 14 e 30 anos. O 
tema é libre, e admírense 
traballos en branco e negro 
e en cor, pero sempre inédi
tos . O formato será de de 
13 por 18 e de 30 por 40 
cms., montadas en paspartú 
de 40 por 50 cms. O prazo 
é até o dia 25 de Setembro 
nas dependéncias da Area 
de Educación e Xuventude 
(r/Arcedian.os, 15-17. 
32005 Ourense), en persoa 
ou por co.rreo. Entregaránse 
dous sobres, nun irán as 
fotos, e no dorso de cada 
unha irá o lema escollido 
polo autor/a; noutro sobre 
unha fotocópia do D.I., así 
como o enderezo e un telé
fono de contacto. O prémio 

á mellor colección estará 
dotado con 100.000 pts., 
para a mellor fotografia ha
berá 50.000 pts., e ademáis 
outorgaranse vários acce
sits de 20.000 pts. 

Caricatura 
A Asociación Tres Pontes, 
o Clube Alexandre Bóveda 
e a Asociación Xuvenil 
Cultura e Xuventude con
vocan o Concurso para 
Caricaturistas Noveis, ao 
que cada autor/a pode pre
sentaros traballos que dese
xe, que sexan orixinais, e en 
tamaño máximo de DIN
A3. A técnica será libre e as 
obras entregaranse ou man
daranse á Casa da Xuventu
de de Ourense (r/Celso 
Emílio Ferreiro, 29). Dentro 
do sobre incluirase outro 
pechado no que irán o tíduo 
da obra, unha fotocópia do 
D.L e o enderezo e teléfono 
do autor/a. No exterior deste 
sobre figurará o mesmo le
ma que no reverso d·a obra 
presentada. O prazo remata 
o 25 de Setembro de 1992, e 
haberá un único prémio de 
100.000 pts. e un máximo 
de 4 accesits de 25.000 pts. 
cada un. 

I Prémio 
de Poesía 
"Espiral Maior" 
A Editorial Espiral Maior e 
o Clube Poético do mesmo 
nome convocan este certa
me coa intención de abrir 
canles de publicación ás 
novas xeracións de poetas 
galegos, actualmente priva
dos de posibilidades nor
malizadas de edición. Esta
belécese un prémio único, 
sen cuantia económica, que 
consistirá na publicación da 
obra gañadora dentro da 
Colección Espiral Maior de 
Poesía, asi como un grava
do orixinal do artista ou
rensán Perfecto A. Estévez. 
Poderán apresentarse me
nores de 35 anos, sempre 
que non teñan nengun libro 
individual publicado. Os 
traballos terán un mínimo 
de 300 versos e apresenta-' 
ranse por tripicado, meca
nografados a dobre espazo 
e baixo plica, sen remite, 
co tíduo da obra acompaña
do dun lema identificador. 
En sobre aparte incluiranse 
todos os dados referentes á 
identidade, enderezo, telé
fono e currículum do au
tor/a. No exterior de dito 
sobre figurará o lema e o tí
duo da obra. As ooras de
berán enviarse a Espiral 
Maior, Apdo Correos 192. 
15080 A Coruña, antes do 
30 de Setembro. O fallo 
darase a coñecer no· mes de 
Outubro.t 
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A Gera~ao da Utopia. 
Últim·a entrega do escritor 
angolano Pepetela, editado 
na lisboeta Publicafoes 
Dom Quixote. O autor de 
Mayombé percorre en carro 
tempos a história dun fato 
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continua.rrá 

de persoas que fan a cróni
ca da independéncia de 
Angola, coas su as victórias 
e frustracións. Un discurso 
literário e político que o 
Pepetela actualiza, con 
ollada crítica, até poucos 
antes das eleicións que se 
van celebrar nos vindeiros 
meses.+ 

Anúncios de balde 

Comparto piso en Santiago. Tlf. 
(986) 22 08 48, perguntar por Pa
trícia. 

Alúgase piso para estudiantes en 
Vigo. Tlf. 29 25 99. 

Vendo ou traspaso merceria en 
Vigo, na zona das Travesas. Tlf. 
(986) 29 25 99. 

Oferécese presentador para es
pectáculos de cines, moda, ac
tuacións en directo, discotecas, 
etc. En catalán e galego. Tlf. (986) 
29 30 48. 

Coleccionista cámbia cupóns da 
ONCE. Escribir a Julio García: r/ 
Sta. Eufémia, 2. 32005 Ourense. 

O triángulo dos concertos. Os pubs 
"Cómic" de Baio e "Silfo" de Car
ballo conxuntamente coa Asocia
ción Cultural "Monteblanco" de 
Ponteceso pretenden organizar 
concertos de rock, pop e folk e 
tamén exposicións de fotografia, 
pintura e escultura. Os grupos ou 
colectivos interesados en contactar 
chamade aos tlfs. (981) 71 49 24 
ou 75 42 36. Preguntar por Xosé 
Maria Varela. 

Véndense camisetas de forte 
contido hispano-fóbico. Tlf. 
(986) 30 38 58 . .. 

Xevale .distribue camisetas Me ca
go no V Centenário, para finan
ciar proxectos de solidariedade 
con comuni.dades indíxenas e 
protesta contra a celebración do 
escomenzo da aniquilacion dos 
pobos de América que ainda hoxe 
perdura. Pedidos contrareembol
s o a Xevale: Avda. 

Véndese por metro. Tlfs. (986) 31 
24 87 /43 99 62. 

Vendo casa de pedra, totalmente 
restaurada e amueblada con antigue
dades, muros de 1 m de grosor, 2 
prantas, 190 m2, solos e teitos de 
madeira, chaminé de pedra, auga, 
luz, etc. Val con moita vexetación, 
perto do río Miño. Finca con froita
les. 18.000.000 pts. (facilidades). A 
30 km de Ourense. Tlf. (981) 22 12 
63. Femando Zapata. 

Laura Quinti11án (violino e cinta), 
Kukas (pincel e proxector), e Fran
cisco Sou to (voz) fan po ível 
América recital con texto de: 
Rafa Vilhar, Xela Aria , Lino Bra
xe, Antón Reixa, Francisco Duar
te Mangas, Jo é Viale Moutinho, 
José Emílio Nel on, Iñigo Aram
barrí e Eduardo Galeano. Mú ica: 
Laura, Deseños: Kukas. Interesa
dos, contactade cos telefone 
(981) 76 23 31 -Paco- e (981) 23 
03 71 -Laura-. 

Troco ou vendo mel e polen produ
cidos na meia montaña ouren á. 
Mando información sobre o manexo 
das colmeas aos interesados que o 
desexen. José Luís Cortizo Amaro. 
32435 Rubillón-Avión (Ourense). 

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

Vendo ou troco sobres con mata
selos e rodillos conmemorativos, 
os máis dos anos 1980 e 1981, 
acepto outros sobres ou selos. Ri
cardo Alonso, rua Compostela 2-
3C, 36700 Tui. Tlf. (986) 60 35 59. 

Portugal, 16. 27500 r-------------, 
Chantada. Lugo. Pisos para compartir, 

A revista "Renovac;ao" 
deseja contactar com 
organiza96es reintegra
cionistas galegas ou de 
países de fala comum 
portuguesa para inter
cambiar revistas, liv
ros ... lntressados po
dem-se dirigir ao apar
tado dos correios 24034 
de Madrid.+ 

Escritor cinematográfi
co oferécese para ela
boración de guións. 
Tlf. (986) 22 61 52. 
Chamar de 15 a t 6h. 

Tea de liño, primeira 
calidade e bon prezo. 

avisos, a lugueres, 
cámbios, compras, 
vendas, contactos .. . 

de publicación 
gratuita na sección 

Anúncios de balde 
Tfno. (986) 43 38 86 

de 
ANOSA TERRA _____________ .J 



N ovas sensuais 

• M. CARBALUDO/A CORUÑA 

axenda 

xenérico de Relatos, que de seguro 
xa quererian para si moitos dos 
tristes actuais califas da literatura 
do país., 

A fermosura está viva, "porqué él 
[Xoan Anta] lévanos a território 
comun, declarando a guerra á fa
tuidade e ao dandismo':, suxire Lo
deiros Astray nunha referéncia 
matemática cara Anta. Aí está, na 
Asociación de Artistas / A Coruña. 

Manuel Forcadela vén de asinar 
un compromiso con Nova Galicia 
Edicións para a publicación de A , 
Poesía de Eduardo Pondal, obra 
qu.e vai significar a estrea dunha 
produción que baixo o anagrama 
de Expresións tirará do prelo nos 
próximos meses a devandita edito
ra. O autor de Barato, barato en
tende que o ensaio sobre Pondal 
pode ter unha notábel acollida, 
"sobretodo por parte daqueles es
tudosos do labor do autor do hino 
galega''. O significativo ensaio 
-talvez, un dos máis coidados e · 
extensos sobre o enigmático bar
do- recolleitado através da análi
se dunha ampla bibliografia, le
voulle ao versátil autor de Tomiño 
perto de cinco anos, "traballando 
todos os dias caseque cun horário 
profisional". Amais, como narra-

dor, Forcadela cántanos histórias 
imediatas da nosa própria civilida
de nun feixe de codntos co nome 

Unha lembranza para Manuel 
Balboa, un dos compositores ga
legas máis complexos no panora
ma da arte musical. Aqueles que 
teñan a posibi1idade de ver La 
Casa de Bernarda Alba poderán 
comprobar se efectivamente a 
música de Balboa goza, con afei
to, deses ingredientes máxicos 
que tan só conceden os privile
xiados. + 

ExpOSiCiÓilS 

indio gaitelro, obra de Domingo Rodríguez Pazos, (S. XVIII). 
Talla en madeira das gavetas da sacristía da Catedral de Tui. 

Galiza John e Ana de Bueu. 

n Arn ~ rica 
Mo tra na E tación Ma
rítima de Vigo. 

] hn 
Bald ari 
Compo ición de foto 
grafía con pintura acrí- · 
licas e oleo na Ca a da 
Parra de Compostela. 

Camiño 
de Ferro 
Mo tra fotográfica na 
Estación de San Cristobo 
da Coruña. 

Moborat 
Pinturas e esculturas no 
Café Isaac de Ourense. 

Colectiva 
Artistas galegos contem
poráneos expoñen as suas 
obras na Galería de Arte 

X ú 
Carne elle 
Pintura na Ca a da Cul
tura de Redondeta. 

Maria 
Angélica 
Pinturas no Edificfo Li
ceo de Betanzo . 

Póvoa 
de Trives 
No local da Asociación 
Tiburi mostra de artistas 
triveses. 

Fotografía 
No Café Latino de Lugo, 

. mostra do colectivo 
"Ollo de vidro". 

Pa·xrnas coordenadas por · 
. MARGA R. HOLGUIN . 

Manuel 
Monlezún 
Exposición antolóxica na 
Sala do Centro Cultural 
Caixavigo. 

Arte naif 
No Casino do Atlántico 
da Coruña, pinturas naif 
de Elisa Flores , José 
Luís Barral e Marta Ló
pei. Castro. 

Pintura española 
do século XIX 
No Auditório de Galícia, 

· en Compostela, mostra 
. "Pintura española do sé
, culo XIX: do Neoclasi
~ cismo ao Modernismo". 

Lina 
Ramilo 
Debuxos na Sala de Arte 
Caixavigo. 

Seco 
e Buciños 
Na Casa da Xuventude 
de Pontedeume, obras 
dos artistas Manuel Seco 
e Antón Buciños. 

Evelio 
Lecour 
Arxilas na Galeria Sarga
delos de Vigo até o 28 
deste mes.+ 

Arxila de Evelio Lecour. 

Teatro 

Teatro cómico 
Na Casa da Cultura de O 
Barco de Valdeorras terá 
lugar, até o 12, a V Mos
tra. de Teatro Cómico. 

Sísifo 
Días 11 e ·12, Sísifo, Co
lectivo de Teatro presen
tará no Auditório do C. 
Cultural Caixavigo a 
montaxe "Aquí non paga 
ninguén", sobre un texto 
de Dario Fo. Ás 20,30h. • 

Música 

Tomás Camacho 
Odia 12 ás 22 h. concer
to de guitarra no Auditó
rio Municipal V Cente
nário de Baiona. • 

Actos 

Samas 
O próximo dia 12 a vila 
de Samas acolle o Festi
val do Camiño de San
tiago, con actuacións 
musicais, teatro, poesia, 
exposicións e animación 
cultural.+ 

. Publicacións 

Alén-Parte 
Novo número desta revis
ta de Taboada, Chantada e 
Carballedo, con máis de 
30 páxinas de política, his
tória, poesía, memória das 
mulleres chantadesas, co
operativismo e educación 
ambiental, entre outros. X. 
M. Vázquez, A. Moµre, 
C. Blanco, C. Rodríguez 
Fer e X. Regueira son al
gunhas das persoas que a 
sacaron adiimte desta vol
ta. Apdo. 54 de Chantada. 

Orne 
Os noventa 
Entre os días 14 e 29 <leste mes te
rá lugar no Centro Cultural Caixa
vigo un ciclo de-cine baixo este le
ma. O día 14 proxectarase o filme 
O rei pasmado de Imanol Uribe; o 
día 15 será Amo a tua cama rica, 
de Emilio Martínez Lázaro. O dia 

Televisión 

Cinema fantástico 
O sábado 12 o espazo da TVG 
"Entrada libre" emitirá O home 
mais perigoso, dirixida en 1959 
por Allan Dwan, un dos realizado
res máis veteranos e activos do 
Hollywood daqueles anos, e que 
non foi estreada aqui en salas co
merciais, a pesares de estar consi
derada pola crítica coma unha das 
obras maestras do xénero. Ritmo 
trepidante e planificación sinxela 
eran as constantes des te sólido na- -
rrador, que nos conta a aventura 
dun ex-presidiário convertido en 
mutante debido a unhas radiacións 
de cobalto. 

Nagisha Oshima 
Despois do impacto de "O imperio 
dos sentidos" o realizador xaponés 
recebiu numerosas propostas da in
dústria occidental, amais da aten
ción da crítica. O seu estilo narrati
vo está tomado do cinema occiden
tal, pero sen esquecer a sensibilida
de e o selo própio da cinematogra
fía do seu país. Cando se estrenou 
Max, mon amour que se emitirá 
o di.a 12 en Butaca Especial 
(TVG), agardábase un filme mar
cado polo morbo da zoofilia, con
do realmente estaba a ser unha 
densa e complexa·história de amor 
na que hai moito de reflexión sobre 
a sociedad~ actual. Non está entre 
o mellor de Oshima, pero ten inte-" 

Novas 

Brigadas 
lnternacionais de Paz 
PBI é unha organización non guver
namental criada no 81 e que hoxe 
está establecida en 17 países e tres 
continentes. Mantén equipas de per
soas en distintas zonas en conflito, 
que realizan unha labor non violenta 
nesas situacións, sempre a petición 
de organizacións ou grupos de loita 
polos direitos _humanos, sindicatos, 
asociacións de campesiños, de mu
lleres, etc. das zonas afectadas. PBI 
ten coma obxectivo fundamental 
axudar a manter a liberdade que os 
próprios implicados van conquistan
do, e na que poden desenvolver o 
seu traballo cara o logro du:nha paz 
fundamentada na xustiza, a liberda
de e o respeito aos direitos huma- . 
nos. O seu xeito de actuación térma
se na preséncia dos seus voluntários, 
proporcionando apoio e protección 
como escoltas a persoas ameazadas, 
preséncia en oficinas de organiza
cjóns populares, manifestacións e 
actos públicos ... Todo esto como 
efecto disuasório. Ademáis encárga
se de facer públicos internacional
mente os f eitos observados a través 
de informes, boletíns, dossieres, au
diovisuais, xiras intemacionais aos 
representantes dos c~lectivos popu-
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16 pasarase O xogo das mensaxes 
invisíbeis, de J uán Pinzás; o día 17 
tocaralle o turno á comédia Salsa 
rosa, de Carlos Orengo e César 
Benítez. O dia 18 poderase ver o 
interesante filme de Júlio Meden, 
Vacas, que está a ter na Galiza un
ha irregular distribución.+ 

rese. O guión é de Monique He
rran, e Charlotte Rampling é a pro
tagonista absoluta. O resto do re
parto xira arredor do mono Max. 

Nevada Smith 
Realizado en 1966, foi un dos últi
mos westerns que dirixiu Henri 
Hathaway, e un dos seus filmes 
máis fermosos. Desenrola unha clá
sica história de vinganza tratada 
desde unha perspectiva realista. O 
director afina a análise sicolóxica 

· dos persoaxes, evitando así unha es
q uematización que perxudicaria a 
calidade do filme. Destaca a foto
grafía do prestixioso operador Lu
cien Ballard, presente en moitos dos 
grandes we~tems desa década. + 

lares, etc. A financiación depende 
case por completo das cuotas dos 
sócios, polo que os seus responsá
beis fan un chamamento a todas as 
persoas que poidan contribuir, asi 
como a posibilidade de criar grupos 
de traballo e apoio na Galiza. Ac
tualmente están en marcha dous 
grandes "Proxectos", o Centroame
ricano, con actuacións en Guatema
la, El Salvador e Nicarágua, e o 
Asiático, con preséncia en Sri Lan
ka. Para contactar dirixirse a: PBI 
Astúries, Apdo. 4.036, 33212 Xi
xón. Tlf. (98) 571 72 98. Para infor
mación mais pontoal: Xosé Maria 
González r/Monteleón, 3-2D. 36002 
Pontevedra. Tlf. 86 13 18. • 
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Barcelona-92, os últimos Xogos 
Olímpicos do Barón de Coubertain 
O importante xa non será o participar 
•PUCHEIRO 

U n feit.o eminentemente 
televisivo como son os 

Xogos Olímpicos prevalecen, 
mentres se celebran, ainda que as 
outras notícias sexan tratadas 
adecuadamente e non 
banalizadas. Logo só quedan 
imaxes do espectáculo, 
estereotipos prefabricados para o 
recordo, menxaxes gráficas do 
indivíduo diferenciado, frente ao 
esvaimento das masas e do 
conxunto dos Xogos en si, que se 
resume e engloba unicamente no 
médalleiro. Este fenómeno 
perturbante dun mundo 
fragmentado impede ollar que 
Barcelona pon fin a unha era dos 
Xogos. · 

De aqui en diante o movimento olímpico, 
o negócio das olimpiadas, trocará na prá
tica o lema que puxo en marcha o Baron 
de Coubertain criou o espírito olímpico 
moderno e puxo en marcha as novas 
olimpiadas: o importante é participar. No 
seu canto pendurará outro letreiro no que 
estará escrito: reservado o direito de ad
misión. As Olimpiadas perderán as~ o 
pouco carácter que lles quedaba daquel
de fins do século pasado, tomadas polo 
profisionalismo e governadas polas distin
ta~ede$Cións internacionais. Unha no-
~1W~~~a-~ dia máis mercantilizada ponas 

ca a r 'is nas mans das multinacio-
"'"'~~'!..'a,vé 'ª s grandes cadeas de TV. 

~ 
~ -Deñfr0 oa catrb anos, en Atlanta, só o es-
p «;tá&ulo telewsivo vai ser semellante ao 
de Barcelonac No demais, os cámbios son 
moitos: Q 'primeiro e máis transcendental 
que pretenden introducir, aféctalles direc
tamente a máis dun cento de países que 
participan nos xogos "sen que os seus 

atletas teñan o nível adecuado". Quer dí
cer reducírase o número de atletas a cos
ta daqueles países cuxo nível competitivo 
(ollado en marcas) é menor. 

Atéo de agora, en npme do prímário espí
rito olímpíco, e da igualdade de oportuni
dades entre todos os estados, a chamada 
Solidariedade Olímpica, pagaba o. despra
zamento e a estáncia da maioria das dele
gacións do Terceiro mundo, dándolle a ca
da participante 40 dólares para duas se
manas de estáncia para a sua mantenza. 

Para moitos a sua gran m_arca, a auténtica 
proeza, foi o conseguir sobreviver con es
te diñeiro, cando -Barcelona estaba con
vertida na cidade máis cara de Europa du
rante esa quincena. Cada un amañou co
mo pudo convertendo a aldea olímpica do 
Poblenou nun mercadiño onde uns ven
dían os próprios equipamentos, outros os 
distintivos (as insígnias convertéronse no 
valor máis codiciado) e outros a artesanía 

- traída dos seus própríos países. Houbo 
quen tamén vendia o uso do seu carpo. 

Unha nova idea do olimpismo 

Non é que en Barcelona ocorrese r.iada 
que non tiver xa acontecido neutros even
tos semellantes. Un olímpico galego con
firmábanos como "despois de tantos días 
de abstinéncia e concentración, cando 
acabas as tuas probas e quedas ocioso, 
tíraste ao primeiro que ves; ao non casti
gar ao corpo con entrenamentos este 
quer máís e máís para descarregar a ten
sión, pásanos aos homes ·e pásalles ás 
mulleres. En todas as aldeas olímpicas 
estabelécese outro libro de records". 

Estes desafogos de mozos son algo tan 
·normal que en Albertville, nos Xogos de 
Inverno, cunha participación dez veces 
menor, repartíronse gratuitamente 60 mil 
preservativos. En Barcelona foron ao ne
gócio e unha caixa de preservativos co
mezou a custar 200 pesetas, algo que, 
evidentemente quedaba lonxe do poder 
adquisitivo dos participantes do Terceiro 

mundo. Xornalistas que cobríron outras 
xogos afirman que o "cachondeo" foi moi
to menor mesmo que en Seul, o medo ao 
SIDA deixouse notar. 

O única novidade destes xogos foi que o 
compartir internacional estivo bastante fa
cilitado polo mensaxeiro electrónico insta
lado no programa informático dos Xogos. 
O amigo informático, o "Amic", fornecia 
aos ociosos non só os dados de calquer 
participante, senón tamén a sua foto. Ali 
podíaselle deixar unha mensaxe como a 
que segue, por exemplo: "Agárdote ás 5 
para tomar un refresco xunto dos "Perdi
dos e Atopados". Coñezo todos os teus 
dados e gostaria de apresentarche os 
meus". Segundo se afirma, as atletas bra
sileiras foror as máis procuradas. 

Pero esta só é a crónica negra ao servizo 
dunha idea: en Atlanta non haberá lugar pa
ra o turismo. Porque, segundo a idea en 
marcha, "a maioria dos atletas do Terceiro 
mundo só van aos xogos a faceren turismo, 
convertendo a vila olímpica nunha colónia de 
feirantes onde o aloxamento custa pouco". 

En contraste con estes "turistas deprava
dos do Terceiro mundo" (os atletas dos pa-· 
íses ricos sempre chegan ás finais) hai 
grandes deportistas como Lewis que, por 
mor dun día mao nas clasiticatóriasdos 
EEUU, no,n pudo estar nas proba~ de velo
cidade. "E inxusto, apresuráronse da voci
ferar desde os EEUU". "Non pode ser", 
contestou o eco en Europa. Lewis gaña 
máis en publicidade que presuposto teñen 
para deportes mái? de cen países partici
pantes nas Olimpiadas. As multinacionais 
elles rendíbel Lewis e queren ver por tele
visión a Lewis. A televisión tamén lle é 
máis rendíbel.De aquí en díante será im
prescindíbel para estar no xogos ter unha 
boa marca e unbon sponsor publicitário. O 
movimento olímpico resérvase o direito de 
admisión dos participantes. Ademais, afo
rra os gastos dos atletas de 100 países . 
Haberá algun convidado para dar a not~ 
de cor ou para aproveitar a penetración 
de tal ou cal multinacional no seu país.+ 

TRES EN RAIA 

Angúria 

• XOSÉ A. GACIÑO 

R ealmente angurioso. Para es;a 
viaxe reformadora, non facian 

falta tantas alforxas expectantes. Pode 
que se elimine algun papel e algun dic
tame de máis, pero a decisión final se
gue a depender dun médico, por moito 
que o ministro de Sanidade declare 
agora que lle importa máis a opinión 
das mulleres ca dos bispos e a de cal
quer profisíonal : a el pode que sí, pero 
non ao governo no seu conxunto, que 
non se atreveu , máis unha vez, a dar
lle ao problema do aborto a única res
posta obxectiva posíbel , a Lei de pra
zos. Todo o demais, por moitos supos
tos que se vaian engadindo, préstase 
a todo tipo de subxectividades no pro
celoso mundo da xustiza e da sanida
de. E todo este ambíguo proceso de 
ampliacíóns por fases , supostamente 
prudente e respeítoso cos sectores 
sensíebeis non fai máis que multiplicar 
por tres ou por catro a polémica. Re
Gordemos: a primeíra lei no 83, a sen
téncia do Tribunal Constitucional e a 
abrigada rectificación da lei no 85, e 
agora, esta ampliación do carto su
posjto, e sempre a mesma protesta ai
rada dos antiabortistas , que loxica
mente non poden admitir matices no 
que consideran un crime, fágase como 
se faga, con razóns ou sen elas . 

E asi vai medrando unha angúria, que 
sempre será máis difícil de demostrar 
-ante o que ten que firmar o certifica
do- para as mulleres que non teñen 
un médico de confianza ou que nen 
sequer poden escoller médico.• 

VoLVER AO REGO 

:V· ários comentaristas -des_es 
· que sempre cean acompana-

dos- coincidiron estes dias en criticar a 
António Ramilo, presidente da Confe
deráción de Empresários de Galiza 
(CEG). Escrebiron frases duras e di
rectas (como parecía que só sabía fa
celo este periódico). Ramilo entérase 
pola rádio da venda de Corporación 
Noroeste. A cúpula empresarial -con
trária ela a toda intervención pública
mantén o seu aparato das subven
cións da Xunta. A cúpula empresarial 
galega non representa os intereses 
dos empresários galegas. Está prendi
da do ideoloxismo tardofranquista, dos 
lazos con José Maria Cuevas. Non de
fenden o peto dos empresários gale
gas porque iso seria separatismo. Asi 
lles vai .- Pero alguns empezan a darse 
de conta. Quen llo ia dicer: Ramilo e 
Fraga máis ideoloxistas que Beiras e 
Bautista.+ 


