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O intento de mellorar a competitividade 
abre as portas legais á liberdade de despido' 

A·utopia do traballo fixo 
É adecuado reivindicar un traballo fixo, cando a inovación e adaptabilidade ao mercado son 

unha necesidade urxente? A resposta segundo Felipe González é negativa. O governo 
central pretende aprobar, antes de que entre en vigor o Mercado Unico, unha reforma do 

Estatuto dos Trabal/adores que rebaixará as indemnizacións e dará liberdade ás empresas 
para decidir sobre as regulacións de persoal. Contodo, os paises máis competitivos, orno 

Alemaña e o Xapón, seguen consagrados ao emprego fixo e procuran a rentabili º je 
atraves de formas de organización ~~is_ eficace~~ . 
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·O NACIONALISMO 
EN TRES FRENTES 

ANXO IGLESIAS 

O nacionalismo de esquerda 
gaña as .eleicións en Lituánia 

O Québec máis perto 
da independéncia do Canadá 

O previsíbel ascenso do nacionalismo 
alporiza ao governo central 

A tendéncia uniformizadora dos grandes espácios está a sentir o fluxo 
reequilibrador das identidades diferenciadas. As eleicións lituanas fo
ron gañadas a pasada semana por Brazauskas que reafirmou a irre
versibilidade da independéncia do seu país. No Quebec festexouse o 
trunfo do non á proposta constitucional, o que abre o camiño ao inde
pendentismo. Por último, no Estado español declaracións de vários 
ministros e outras autoridades centrais puxeron de manifesto o ner
viosismo polo incremento do nacionalismo nas comunidades históri
cas, segundo sinalan os inquéritos do CIS. 

(informacións en páxinas 5 e 11) 

Quen era 
Reagan? 
pergunfan.os 
norteamericanos 
Ainda a unha semana da pro
clamación do novo presiden
te dos EEUU, hai xa un resul
tado certo: calquer que resul
te triunfador, a época neo-li
beral da última década está 
acabada. A situación econó
mica vai determinar un ime
diato cámbio político e nen 
Bush nen Clinton, van conti
nuar a carreira cara o desas
tre iniciada por Reagan. 

(pax. 7) 

Aureli Argemi: 
10 galego sería 
normal se os 
políticos 
quixeran' 
Aureli Argemi é secretario xe
ral do CIEMEN, un organismo 
catalán adicado aos traballos 
sobre as minorias nacionais, 
e presidente para o estado 
español do Bureau Europeu 
para as Línguas Minorizadas, 
presidindo o recente Simpo
sio realizado en Compostela. 
Para Argemi existe unha rela
ción directa entre o recoñeci
mento das identidades nacio
nais en termos políticos e a 
plena realización dos direitos 
lingüísticos. 

{pax. 14 e 15} 

A banda .de 
Lugo en folga 
a par1ir do 

, . 
prox1mo 
Domingo 
Nas Festas de San Froilán o 
alcalde obrigounos a tocar 
por decreto. Desde hai tempo 
veñen mantendo un tirapuxa 
procurando estabilidade nos 
ensaios e nas actuacións, 
que devolvan dignidade ao 
seu traballo. No fondo o vello 
problema de manter as ban
das municipais nas grandes 
cidades. 

(pax. 19) 

História 
das guerras 
da sardiña na 
Ria de Arousa 
O relato desenvólvese nas vi
l as mariñeiras da Ria de 
Arousa nos derradeiros cen 
anos, ainda que daquela os 
enfrentamentos entre artes 
sardiñeiras xa tiñan história: 
o caso da introducción no sé
culo XVIII da xábega polos 
fomentadores cataláns, e a 
sua guerra contra o xeito e o 
cerco real, é ben coñecido de 
todos. 

(pax. 24 e 25) 



Felipe González pretende reformar o Estatuto dos Traballadores para 
legalizar o despido libre 

' ~ . ~· - .. , 

Nos paises ma1s compet1t1vos 
predomina o ernprego fixo 

MANUEL VEIGA-HORÁCIO VIXANDE 

A prevista reforma do Estatuto dos Trabal/adores que acentua as medidas liberaís, abaratando sobre todo 
o despido, non servirá para mellorar a produtividade das empresas, segundo pon de manifesto a experiéncia 

xermana e xaponesa. O emprego fixo segue a ser un obxetivo defendibel, ainda que é aconsellábel certa 
mobilidade xeográfica e a reciclaxe para cambiar de labor dentro do mesmo ramo produtivo. 

Só a responsabilidade social pode evitar a escisión entre un sector privilexiado e outro 
marxinal de traballadores parados ou en precário. 

A reforma "en profundidade" que 
o governo central pretende levar 
a cabo antes de fin de ano trata 
de lograr unha maior ''flexibilida
de laboral", esixida tanto "pala 
actual coxuntura de re'éesión", 
como pala necesidade de ser 
máis competitivos cara ao gran 
mercado interior europeo que se 
inaugura o 1 de Xaneiro. 

Segundo sinala o xornal econó
mico Expansión do 27 de Outu
bro que cita fontes do governo, 
este basea a reforma en tres 
pontos: a mobilidade funcional e 
xeográfica, .a modificación das 
condicións de vida e traballo nas 
empresas e, a máis importante, 
a posibilidade de que as empre
sas realicen despidos masivos 
(regulacíóns na linguaxe eufe
mística oficial) por causas "tec
nolóxicas, .económicas ou de for
za maior". 

O governo 
considera que 
o modelo vixente 
é moi 
"intervencionista" 
e que debe 
"ser eliminado 
a toda costa". 

Até agora era o Ministério de 
Traballo quen decidia a oportuni
dade ou non dunha regulación 
de emprego. O governo conside
ra que o modelo vixente é moi 
"intervencionista" e que debe 
"ser eliminado a toda costa", da
do que nos casos de desacorde 
entre empresa e traballadores "a 
inspección de Traballo adoitaba 
a fallar en favor dos emprega
dos", o que ao final desembocou 
"nunha tradición pactista de cus
tos moi elevados". 

A proposta do governo trata xus
tamente de rebaixar as indemni
zacións ou "custo dos despidos". 
Mesmo desapareceria a inter
vención da autoridade laboral 
nas propostas de regulación de 
emprego. 

Con máis ou menos rigor, a ten
déncia marcada é a mesma dos 
últimos anos: basear os obxeti
vos de competitividade na flexibi
lización de emprego (dita en ter
mos correntes: vender máis fa-

bricando máis barato, a costa de 
pagar menos aos traballadores e 
á seguridade social). 

En Febreiro de 1991 unha comi
sión do Ministério de Traballo, en
cabezada por Julio Segura, reco
mendaba ao governo "manter a 
flexibilidade nas modalidades de 
contratación, o cal tivo e ten efec
tos beneficiosos sobre a econo
mia". A Comisión recomendaba 
tamén camiñar cara "unha menor 
intervención administrativa". A cri
se •. que Segura xa albiscaba, non 
fai máis que acrecentar esta ten
déncia, como agora se acaba de 
ver. Os argumentos empresariais 
corren parellas: o custo da forza 
de traballo é excesivo, as cargas 
fiscais son tamén demasiado 
grandes e a xornada laboral de
masiado reducida. 

O liberalismo da última década 
propiciou xa a aparición de múlti
ples modalidades de emprego: 
proliferación de traballadores au
tónomos (moitos deles asalaria-

O traballo sumerxido representa xa entre o 
3o/o e o 27°/o do PIB en Estados Unidos, 
entre o 1 0°/o e o 35°/o da povoación activa 
en ltália e perta de 3.500 millóns 
de libras anuais en perdas impositivas 
no Reino Unido. 

dos encubertas), traballo a eito, 
sumerxidos e fixos discontínuos .. 
O 94 % dos novas empregos reali
záronse baixo un contrato tempo
ral, segundo un informe de UGT. 

A economía informal, ilegal, ocul
ta ou sumerxida, observou un rá
pido crecemento, paralelo ao do
m í nio das correntes libarais. As 
ventaxas, para o empresário, 
son óbvias: non paga seguridade 
social , reduce o salário, desapa
recen as ventaxas sociais e de 
seguridade e hixiene e permite o 

traballo a domicílio e de nenas. 
O cinismo da época podese veri
ficar na opinión de Santos Rues
ga, autor dun libro editado polo 
Ministério de Traballo sobre a 
matéria, quen despois de reco
ñecer as características da eco
n o mi a informal, sinala a sua 
"amplia aceitación social". "Ainda 
que se realice á marxe da legali
dade-indica- é ben vista polo ci
dadan; o fin xustifica -os médios". 

O traballo informal (ou sumerxido) 
representa xa entre o 3% e o 27% 

ANXO IGLESIAS 

do PIB en Estados Unidos, entre 
o 10% e o 35% da povoación acti
va en ltália e perta de 3.500 mi
llóns de libras anuais en perdas 
impositivas no Reino Unido. 

A povoación ocupada legalmente 
tende a disminuir. Só 1 millón de 
galegas (de 2,8 millóns habitan
tes) están ocupados. A povoación 
activa ocupada só é de 12 millóns 
no conxunto do Estado (de 39,5 
millóns de habitantes). lsto é de
bido tanto ao avellentamento da 
povoación como ao incremento 
do paro e do emprego ilegal. 

A presión neste sentido é impa
rabel. Manuel Fraga falou de su
primir 200 mil empregos no agro. 
Fontes do governo central atere
cen ainda cifras máis elevadas. 
O paro supera o 16% (a cota 
máis alta da CE), aumentan ta
mén o número de mulleres na 
procura dun traballo asalariado, 
así como o de xovenes sen pri
meiro emprego. 

(Pasa á páxina seguinte) 
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(Ven da páxlna anterior) 

A situación fora premonitoria
mente anunciado por J. K. Gal
braith na sua História da Econo
mía, ao afirmar que: "os factores 
que afectan á seguridade no em
prego revisten na actualidade 
unha importáncia moito maior 
que a atribuida aos salários". 

O mundo ten cambiado 

A crise do modelo fordista, so
branceiro nos anos 50, 60 e mes
mo parte dos 70, é citada como 
argumento que xustifica o fin da 
estabilidade no emprego. Abofé, 
o fordismo caracterizábase pola 
estabilidade nos productos, nos 
mercados e nos empregos. As 
séries eran longas, duraban moito 
tempo, para produtos pouco dife
renciados. Un modelo de automó
vil, por exemplo, permanecía du
rante 15 ou 20 anos no mercado. 

O Xapón segue tendo unha 
maior capacidade de resposta, 
mesmo nun ambiente de crise. O 
seu modelo basease nunha for
ma de organización distinta. Os 
salários son máis semellantes 
dentro da empresa e as diferén
cias establécense en función da 
antiguedade. O empregado, en 
consecuéncia, non desexa cam
biar de empresa. O empresário 
tamén o prefire asi: os traballa
dores coñecen mellar o funciona
mento da factoria, as suas técni
cas, favorécese a colaboración 
entre os compañeiros, ao tempo 
que existe unha relación máis 
persoalizada cos empresários. 
Todos están interesados na esta
bilidade no emprego. 

O modelo competitivo xaponés, o 
toyotismo, basease na organiza
ción descentralizada. Mentres un
ha empresa occidental produce 

PEPE CARREIRO 

Os xaponeses 
manteñen o 
emprego, non só 
fixo, senón "de por 
vida". 

ela mesma a maioria dos seus 
componentes, no Xapón a maio
ria realízanse através de subcon
tratas (para Toyota traballan nada 
menos que 35 mil empresas me
nores) . A flexibilidade obtense 
mediante esta relación: a empre
sa grande demandará ás sub
contratas máis ou menos, segun
do as oscilacións do mercado. 

(Pasa á páxina seguinte) 

A necesidade 
dun compromiso 
Galiza sofre un atraso grave. Ben é certo que non sempre foi asi. 
No XVIII, no paso do XIX ao XX e mesmo nas últimas décadas 
existiron sectores económicos dinámicos: os teares, as conservas 
ou a produción láctea son respectivamente exemplos desta 
vitalidade. A política económica do franquismo, a CE e os erros 
próprios son responsábeis de que o despegue non se 
consolidase en nengunha ocasión. 

Romper a dependéncia e conseguir que o país teña unha 
estratéxia económica de seu é unha meta urxente. Pero compre 
desde agora non trabucarse: a soberania non servirá para poñer 
en marcha o novo país, senón únicamente para evitar que se siga 
desangrando. Finalmente, de non artellarse saidas practicábeis, 
unha nova dependéncia seria inevitabel. 

Con que pezas canta o mapa económico galega? Unha das máis 
febles, sen dúbida, é a empresarial. Abonda con observar ao 
presidente da organización de empresários manifestándose de 
costas á realidade e despreciando de contí nuo os universais 
coñecementos económicos. Unha parte demasiado grande do 
empresariado galega segue ainda envarada de apoliticismo de 
recendo franquista, sempre disposta a citar a Calvo Sotelo para 
preferir una España roja que una España rota. Nun manifesto de 
incompeténcia despolitizan o que compre politizar (rexeitan as 
políticas industriais) e, inversamente, iGleoloxizan a destempo 
(consideran demasiado nacionalista o que seria defensa dos 
seus intereses). 

A sua incapacidade para inovar, a sua deficiente formación, a 
auséncia de disposición a entenderse con outros sectores sociais, 
abrigaos a escoller o camiño máis fácil: obter o beneficio, non 
pala eficiéncia, senón pala sumisión dos traballadores, cando non 
polo simple abandono da empresa (caso dos conserveiros e dos 
armadores adicados á especulación inmobiliária). 

Como se indica nestas páxinas, van contra a corrente os que 
precarizan, pero non abren camiños. 

Igualmente responsabel é o poder político, autonómico ou central 
ambos comparten a mesma filosofia-. A desregulación, o dogma 
anti-intervencionista produce unha fractura social a cada máis 
fonda entre grupos de priviléxio (proprietários e altos asalariados) 
e marxinados (agricultores, mulleres, xóvenes, parados, 
reconvertidos, traballadores en precário ... ). Se alguen eq,tá 
facendo algo a prol da revolución son eles, sen dúbida. E Felipe 
González cando pretende dar carta cabal ao despido libre. 

O razonabel consistiria en lograr un compromiso social que serva 
para deseñar unha estratéxia económica nova, onde o custo da 
formación e o dereito ao traballo sexan considerados 
responsabilidade comun. Nen se pode manter en funcionamento 
unha empresa obsoleta a base de subvencións, nen se pode 
abandoar a milleiros de persoas, simplemente porque o mercado 
non as acolle.+ 

ANOSA TERRA 

O tordismo 
caracterizábase 
pala estabilidade 
nos produtos, 
nos mercados -----------------------------------------------------, 
e nos empregos. 

O fordismo entrou en crise por 
mor do aumento da competén
cia, pola saturación dos merca
dos e polo cámbio nas pautas de 
consumo (rómpese a uniformida
de) . As empresas que non modi
fican os seus produtos, que non 
innovan constantemente, vense 
desprazadas. 

Comeza asi o predomínio de no
vas sistemas de produción capa
ces de adaptárense a mercados 
máis pequenos, sen perder efi 
ciéncia. Os máis rápidos son os 
xaponeses que xa viñan en
saiando sistemas flexíbeis desde 
os anos cincuenta. 

"A economia informal está ben vista pola sociedade", opinan alguns economistas 
do Ministério de Traballo. ANXO IGLESIAS 

Cerdeira Electrónica, 
un modelo de pre~ariedade 
Non hai como os traballadores 
do grupo Cerdeira Electrónica 
para entender que é a precarie-· 
dade laboral. Trátase dün grupo 
industrial subsidiário do naval no 
que, segundo os traballadores, 
as teorias liberais son levadas ao 
último extremo. Electromecánica 
Cerdeira é unha vella empresa 
do grupo con personal profisio
nalizado, salários dignos, com
plementos na nómina, e mesmo 
un comité de empresa que con
trola a boa marcha da empresa. 

A crise e a gran oferta de per
sonal, que estaba no paro, foi, 
segundo os trabal'ladores, apro
veitada polo proprietário, Carlos 
Cerdeira, para tratar de reducir 
estas conquistas. 

"Cerdeira comezou a presionar 
á xente mediante a abriga a fa
cer horas extras -comenta un 
dos seus ex-traballadores, que 
prefire non identificarse-, mes
mo desterrando fóra de Galiza 
a quen non é sumiso. Mais to
das estas medidas non foron 

dabondo e montou Cerdeira Fi
gueroa Naval, unha empresa 
adicada á mesma actividade cá 
anterior e que comezou a reco
ller todos os seus contratos". 

Electromecánica Cerdeira non 
parou de momento, pero está a 
piques de facelo, mais a nova, 
que ten todo o personal con 
contratos eventuais e níveis sa
lariais moi por baixo, está a afa
cerse coa carteira da outra. 

A política de emprego do Go
verno central consolida ao Esta
do á cabeza de Europa en em
prego precário, un 32% de colo
cacións temporais, frente ao do
ce por cento de média europea. 
Para Xosé Díaz, de CCOO, non 
vai haber modificacións no futu
ro, lago que o decretazo a pe
nas introduce cámbios sobre a 
actualidade. "Unicamemte am
plia a un ano o tempo mínimo 
para os contratos de fomento 
do emprego, mais contra isto 
hai outros dezaseis modelos al
ternativos". + 

A diferéncia entre Xapón e ou
tros países como Estados Uni
dos, Inglaterra e en parte Frán
cia e España, estriba na forma 
de acadar o novo valor: a flexibi
lidade. Mentres que os xapone
ses manteñen o emprego, non 
só fixo, senón "de por vida"; en 
Occidente flexibilidade significa 
flexibilidade no emprego. L-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Os sindicatos 
eren que o 
traballo 
eventual 
prexudica á 
produtividade 

"Comisións defende a causali
dade dos contratos -explica 
Xesus Díaz-, quer dicer isto 
que a un posto de traballo fixo 
debe corresponder un contra
to fixo e a un traballo eventual 
un contrato temporal". 

O aumento da precariedade 
preocupa aos sindicatos, que 
mesmo ven nisto perigo dun
ha disminución da productivi
dade. "O traballo temporal, 
que aumenta a razón dun 
cinco por cento anual, debilita 
aos traballadores e sindica
tos, dispara os accidentes la
borais, os máis altos de Euro
pa, disminue a profisionalida
de e provoca a baixa da pro
ductividade. Hai que recordar 
que a maior nível tecnolóxico, 
maiores retribucións". 

A mesma causalidade é defen
dida pola UGT, e o seu Secre
tário Xeral, Xesús Mosquera, 
estima "inadmisíbel a precari
zación porque un modelo eco
nómico non se pode funda
mentar nunha situación seme
llante. A constitución considera 
que o emprego é un dereito e 
que este ha ser seguro e dig
no, e non precário, no que o 
traballador teme constante
mente ser despedido". 

Manuel Mera, Secretário Xe
ral da INTG-CIG, aponta que 
"unha empresa de vidro pode 
entrar en crise, pero unha da 
limpeza vai vento en popa e 
ten futuro. Sen embargo, esta 
última tamén aproveita a co
rrente para converter todos 
os contratos en eventuais". 

A política de emprego con
ducente á plena ocupación 
ainda é unha meta para os 
sindicatos, pero solicitan me
didas políticas concretas ca
ra á supresión das horas ex
traordinárias, a reducción de 
xornada e da idade de xubi
lación. 

O retiro 

Xesús Mosquera considera 
que "estamos diante d_unha si
tuación complicada, o Governo 
central desdise sobre a idade 
de xubilación dos xuices, re
gresando aos sesenta e nove 
anos, mentras neutros casos 
hai prexubilacións a idades 
moi tempranas e traballadores 
en precário que non conquiren 
acadar o tempo de cotización 
mínima para se xubilar. Coido 
que é preciso analisar ás per-

1 soas e aos grupos profisionais 
por separado para establecer 
as idades de xubilación e tratar 
de conciliar o dereito retiro coa 
autorrealización de cada quen. 
Non é o mesmo no caso dun 
conductor dun camión que no 
dun xuiz".+ 

- - - - - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - _ .J 

O toyotismo non se 
basea en salários 
baixos, nen no 
despido, senón en 
"traballar máis e 
mellar''. 

(Ven da páxina anterior) 
Por outra parte, ao existir tan alto 
grado de especialización (cada 
peza ten un fabricante distinto) o 
labor de investigación e amellora
mento é constante (tamén influe 
a forte competéncia entre unhas 
e outras subcontratas). Deste mo
do acádase o sistema coñecidá 
como xusto a tempo que actual
mente están a introducir en Gali
za Zara e Citroen (o periodo que 
transcurre desque se cópia un 
deseño até que se pendura da 
percha é só de sete dias). 

Non cabe dúbida de que o mo
delo xaponés tamén establece 
un sistema dual: por unha banda 
hai que considerar as grandes 
empresas, nas cales as condi
cións de traballo son mellares, e 
por outra as subcontratas, máis 
abrigadas a competir, moitas ve
ces a base de traballo a eito. En 
todo caso o toyotismo non se ba
sea en salários baixos, nen no 
despido, senón en "traballar 
máis e mellar''. 

A vixéncia do modelo 
de empregos fixos 

"O emprego fixo, desde o ponto 
de vista económico, non pasou 
de moda", sinala Xavier Vence, 
director do Instituto de Economía 
de Galicia (IDEGA). "O que pudo 
pasar de moda -engade- son os 
labores fixos. Un xa non pode es
tar quince anos facendo o mes
mo producto da mesma forma". 

O sistema xaponés favorece o 
traballo en equipa, onde un tra
ballador pode sustituir a outro ou 
adaptarse a labores novas, sen 
a especialización que predomina 
en Occidente. 

Vários países europeos, sobre to
do Alemaña e as nacións nórdi
cas, non basean a flexibilidade na 
flexibilidade no emprego, centrán
dose en maior medida no pacto 
entre traballadores e patróns 
(participando aqueles na dire
ción), existindo tamén unha maior 
colaboración entre empresas. 

Estas distintas formas de enfren
tarse ao problema da competivi
dade acentuado pota crise e á 
entrada en funcionamento de no
vas tecnoloxias, desminte a orto
dóxia vixente en certos países e á 
que se adire Felipe González. 
Como sinalaba xa en 1985 Benja-

ANXO IGLESIAS 

min Coriat, na sua obra A robóti
ca: "Os robots non· son a solución 
de recámbio da crise ( ... ) Tam
pouco son a causa dos nasos 
males actuais. Coma sempre, o 
que prima son as relacións so
ciais de traballo e de produción". 

O prestixiado economista, antigo 
asesor de Reagan, Michael Por
tar, é claro neste sentido. Na sua 
obra A ventaxa competitiva das 
nacións rexeita o argumento de 
que a competitividade esteña en 
función dunha man de obra 
"barata e abundante". "O 
obxetivo -sinala- ten que 
ser soportar uns salários 
altos e cobrar uns précios 
superiores nos mercados 
internacionais". 

"A flexibilidade non se con
segue -sinala tamén Xavier 
Vence- podendo despedir, 
senón organizando a pro
dución e inovando". 

A razón de que se acuda á 
precarización do emprego 
para lograr a competitivida
de hai que buscala neutra 
parte. "Aqueles produtores 
impotentes para poñer en 
marcha unha via de cám
bio tecnolóxico sinala San
tos Ruesga- optan pala re
dución dos custos laborais 
que é a via máis fácil". 

Vence recoñece neste sen
tido que a flexibilidade ba
seada nunha nova ·organi
zación do traballo "non se pode 
conseguir da noite para a mañá. 
Depende da cultura, tradición 
política e formación do país. Lo
xicamente certos empresários de 
Galiza non parecen os máis ap
tos". "Pero trátase, sobretodo, 
dunha opción política e social, 
engade. A proba é que nen en 
toda Europa se aplica o liberalis
mo a ultranza". 

Unha alternativa humana 

"Nengun traballador vai coope
rar para conseguir maior produti
vidade se iso pode traguer consi
go o seu despido", sinala Alain 
Lipietz, autor de Optar pola au
dácia. Unha alternativa para o 
século XXI. "O problema, apon
ta, é que unha firma aillada non 
pode garantir un emprego no 
mesmo tipo de traballo por moito 
tempo. A garantia de emprego 
debe ser comprendida na sua di
mensión social". 

Lipietz chama a "discutir demo
craticamente as necesidades 
sociais". Neste debate participa
rían os sindicatos, o Estado e as 
comunidades locais. Asi evitaria
se, sinala, ver como alguns sin
dicatos defenden empresas en 
declive ou empresas contami- . 
nantes, simplesmente para man
ter o emprego. "Defender o em
prego, defendendo a produción 
e sobre todo estudando conxun
tamente que producir' seria a al
ternativa.+ 

r-------------------------------------------------, 
! Os sindicatos critican a proposta do ! 
1 1 
1 governo de desentenderse do paro ! 

. 1 

A pataca : 
envelenada 
"A pretensión de Solchaga de 
privatizar o INEM é unha pata
ca envelenada. Máis do cin
cuenta por cen dos parados 
carece de cobertura de de
semprego, as previsións indi
can que vai aumentar o núme
ro de persoas sen colocación 
en meio millón o vindeiro ano. 
Uns sindicatos que xestiona
ran o pagamento do desem
prego terian que tomar sérias 
medidas, como o incremento 
nas cotizacións dos traballado
res ou a reducción das presta
cións, senon son ambas cau
sas", reflexiona Xesús Díaz, 
secretário Xeral de CCOO de 
Galiza, referíndose á proposta 
do Governo de modificación 
do INEM. 

gumento que utiliza Xesús Dí
az. "A constitución garante a 
existéncia dunha seguridade 
social pública; falo do artigo 
corenta e un, no que se retire 
ás prestacións por desempre
go". 

"O INEM ten tres áreas, o con
trol das ofertas e das deman
das, as prestacións e a forma
ción profesional, vencellada á 
política de emprego -aclara 
Mosquera-, mais con esta re
forma preténdese privatizar o 
control de ofertas e demandas, 
através de axéncias de coloca
ción e renunciar á xestión das 
prestacións. En canto á forma
ción profisional, está a haber 
un proceso de transferéncias 
ás comunidades autónomas. 
Todo isto implica a desapari
ción do Instituto". 

"Non somos Franza" 

Se o sistema francés foi posta 
enriba da mesa para xusitficar 
esta modificación , Díaz desdi 
a comparación e opina que 
"non somos un caso compará
bel á Franza, ali hai unhas por
centaxes de paro da arde do 
7,6%, existe unha formación 
profisional que realmente su
pón garantía de recolocación . 
Aqui os índices de desempre
go poden chegar ao 20% no 
93 e a formación profisional 
non é unha alternativa". 

Para Díaz a pretensión do go
verno emárcase no desexo da 

rn privatizacion das contrata
~ cións, que agora unicamente 
~ son directamente x·estionadas 
~ polo INEM nun nove por cen . 
~ "En Europa hai cinco mil em

~-...... <( presas de contratación tempo-
A reforma do INEM producirase "con ral adicadas a despachar mer-
ou sen consenso", segundo Felipe cadorias humanas, que son 
González. 

"Non se nos pode transferir o 
problema do paro -comenta 
Manuel Mera, da INTG-CIG
pero é positiva a participación 
dos sindicatos no control das 
contratacións, porque é unha 
garantia da legalidade dos 
mesmos". 

Para o Secretário X eral da 
UGT, Xesús Mosquera, "é 
inadmisíbel e irresponsábel 
pretender desentenderse dun
ha cuestión tan relevante co
mo a xestión do INEM. Outra 
cousa é reformalo pá.ra com
partir a xestión con sindicatos 
e empresários". Neste mesmo 
sentido, Mera entende que "o 
Governo planifica a política 
económica, e pretende trans
ferir a sindicatos e patronal un 
problema que el mesmo xera". 

"Os sindicatos tamén se ocu
parían da formación, non sen
da nos casos de primeiro em
prego", comenta o Secretário 
Xeral da INTG-CIG. "Pero 
agora estámonos a atopar co 
problema de que a xente non 
gasta de vir aes cursos porque 
retiraron todas as becas á for
mación e resulta oneroso acu
dir", engade Díaz. 

A presunta inconstitucionalida
de da medida tamén é un ar-

empregados que alugan a ou-
tras firmas". 

Contra esta reforma, os sindi
catos propoñen outra que pre
tenden negociar na Comisión 
para a Reforma do INEM, na 
que a participación das cen
trais nos mecanismos de pres
tación teria un feito real, ade- , 
mais do control de todas as 
contratacións por parte do 
INEM; incluindo a vixianza da 
legalidade de todos os contra
tos. 

UGT estima necesária a refor
ma, pero coa vista posta na 
consolidación, non na sua eli
minación. A coxestión das 
prestación seria, para o sindi
cato socialista, a saída máis 
satisfactória. Contado, Xesús 
Mosquera opina que "non hou
bo unha comunicación aos sin
dicatos sobre esta reforma, 
polo que pode q'ue o discurso 
de Solchaga sexa unha cortina 
de fume para os sindicatos fa
cermos de comparsas dispa
rando contra unha lebre que 
soltou el. Por esta razón cóm
pre sermos prudentes". 

Para Manuel Mera "o que pre
tende o Governo central é fa
cer crer á opinión pública que 
os sindicatos non queren cola
borar co problema do paro".+ 

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



EXPECTATIVAS NACIONALISTAS 

Os inquéritos do CIS ind·ican un continuado ascenso nacionalista 

Medo á disgregación de España 
• XAN CARBALLA 

As declaracións 
sucédense con rapidez 
unha vez que desde a 
própria monarquia se 
advirte "contra os 
perigos á unidade de 
España". Felipe 
González fala no seu 
cumpleanos do "perigo 
de desagregación de 
España" e de 
"nacionalismos 
exacerbados"; Solé Tura 
debátese no problema 
existencial da 
"identidade española", 
Fraga alcuma de 
"calamidade" ao 
nacionalismo e o P P di 
que non se vai someter 
á chantaxe nacionalista. 
No fondo desta ofensiva 
está o termómetro do 
CIS que anúncia unha 
constante suba do 
nacionalismo na Galiza, 
Cataluña e Euskadi. 

Os resultados do referendo ca
nadiano toron para o nacionalis
mo español unha pésima notícia. 
Até agora o perigo viña do Leste, 
e se as independéncias bálticas 
foron saudadas con fervor, ime
diatamente se puxo en marcha o 
contraexemplo balcánico, esque
cendo que é o nacionalismo he
xemónico sérbio, equiparábel ao 
dos grandes estados, o cataliza
dor do conflito bélico. O Québec 
está no primeiro mundo e botou 
por terra moitos argumentos re
ducionistas. 

O sinal de saida saiu desde a 
monarquia. En declaracións do 
Diario de Navarra un Don Juan 
que fixera gala de non realizar 

·declaracións políticas destapá
base coa vella pantasma dos 
"perigos da unidade de España" 
como a sua gran preocupación. 
Ao tempo desde os círculos do 
poder socialista e tamén do PP, 
descarregábanse todas as bate
rias contra o nacionalismo sen 
aparente motivo prévia. Como 
afirmaba Arzallus retrucando 
desde o peitoril dun batzoki de 
Arraia (Alaba) "se asi o ven mar
chámonos", un cravo que rema
chou Anasagasti desde Madrid 
"ou hai máis competéncias ou te
remos que reclamar a autodeter
minación". 

Os inquéritos do CIS 

Senén Bernárdez, deputado e 
senador en Madrid durante duas 
lexislaturas, di que non o collen 
de sorpresa este tipo de reac
cións "despois de oito anos nos 
que eu era visto nas cámaras de 
San Jerónimo como un bicho ra
ro e o trato máis cariñoso que re
cebia era como localista". O ex
parlamentário galeguista insiste 
en que o problema ven de atrás, 
"da incapacidade que teñen os 
partidos estatalistas de compren
der mesmo o Estado das Auto
nomias. O seu si que é un nacio
nalismo disgregador". 

Angel Colom, dirixente de Es
querra Republicana de Catalun
ya (E RC), detecta nerviosismo 
no governo español "detrás dese 
pé de vento de declaracións en
cetadas hai tres semanas están 
os inquéritos que continuamente 
realiza o CIS e que anúncian un:
ha suba continuada do naciona
lismo, non só en Catalunya, cun 
importante ascenso independen
tista, senón en Euskadi, onde se 
está dando un proceso de racio
nalización e recomposición políti
ca, e en Galiza cun aumento do 
BNG, que non é unha forza que 
precisamente nacese onte". 

Criar opinión negativa 

O congreso de Convergencia en 
Catalunya e as discrepáncias en
tre Pujol e Roca foron anel ao de-

do para estimular o artificio dun
ha ofensiva nacionalista á que 
habia que porlle coto desde o Es
tado. Haberia un Roca dialogante 

guez !barra, presidente extreme
ño, presto á reivindicación do ca
fé para todos. "Agora queren es
tabelecer que as identidades de 
Múrcia, por exemplo, e Catalun
ya, son iguais", lembra Angel Co
lom, "e adoptan unha atitude que 
nos volve ao túnel dos tempos da 
Formación del Espíritu Nacional. 
A coincidéncia coa década de 
poder socialisa debe servir para 
lembrarnos que o PSOE sempre 
foi un partido cunha atitude nega-

tiva para resolver o problema na
cional no Estado español". 

· e desexoso de participar na polí
tica española e un Pujol que es
capaba do compromiso da co
rresponsabilidade Hscal. A decla
ración congresual de pedir a xes
tión do 100% do IRPF fixo levan
tar os canóns vários graos para 
descarregar toda a artilleria ver
bal, encabezada por un Rodrí-

Converter en preocupación social 
unha artificiosa intoleráncia do 
nacionalismo nas tres nacións 
históricas do Estado, seria a es
tratéxia marcada desde o poder, 
que tentaría criar un estado de 
opinión negativa pensando nun 
ano eleitoral e no desexo dos par
tidos estatais de non verse abri
gado a pactos co PNV ou CiU.+ 

Declaracións con barolo 

Don Juan de 
Borbón 

"Vin sempre aos 
navarros como un 
povo moi español e 
cheo de bonhomia, e 
teño mágoa ao ver 
que, ne~tes 
momentos, alguns 
están cambiando, e 
disgóstame a mistura 
abertzale. 

"Topo a España mal, 
desgarrada e coa sua 
unidade ameazada 
( ... ) mais confío en que 
a pesar das 
dificuldades, coa 
colaboración, o 

estarzo e a renúncia 
de todos, consigamos 
que España siga 
adiante" 

Jordi Solé 
Tura 

"España é unha 
nación, unha pátria 
comun de todos os 
españois e o Governo 
quer unha identidade 
española, nor:i a suma 
aritmética de 17 
identidades". 

Alex · 
Vidal
Quadras (PP) 

"Hai tempo que vimos 
advertindo sobre a 
existéncia dun proceso 
de expulsión da 
realidade nacional 
española de 
Catalunya. ( ... )Os 
elementos de coacción 
lingüística no proxecto 
.de Leí do Estatuto do 
Consumidor, a 
reducción do número 
de horas de língua 
española ou de 
História de España 
nos contidos 
curriculares do ensino 

básico reformado son 
mostras, entre outras, 
desta cega vontade 
seg regadora". 

Felipe 
Gonz:ález: 

"Se se tala de 
governabilidade hai 
que estar disposto a 
facelo polo Estado, 
non só por un 
território. O Governo 
ha ser de España. 

"A hipótese dunha 
formación política que 
articule o conxunto do 
Estado con 
posibilidades de 

governo paréceme a 
máis estabilizadora. 
( ... ) Teño claro que o 
único risco que o país 
vive non é de 
desagregación social, 
senón territorial". 

El País 

Sobre a decisión dos 
responsábeis 
docentes da faculdade 
de xornalismo da 
Autónoma de 
Barcelona de eliminar 
a asigantura optativa 
de História de España, 
recollia na sua 
editorial (22-10-1992): 

"Enrie Marin, o 
decano, tentou 
xustificar a supresión 
da matéria explicando 
que a História de 
Catalunya explicaríase 
dentro do contexto 
español. Segunda 
estupidez, pois que 
non cabe imaxinala 
noutro contexto. 

"Diante dunha notícia 
destas características 
só cabe o indignado 
desgarram ento 
espiritual-patriótico, ou 
a risa".+ 
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O Québec dá un paso á frente para a independéncia 

A onda en progreso do nacionalismo preocupa nos círculos de poder. Agora, cos 
resultados no Québec, chegou tamén ao Primeiro Mundo. Na foto nacionalistas 
quebequianos durante a visita de Isabel 11 no verán do 1990. 

•X.C. 

Os resultados do referendo ce
lebrado en todo o actual territó
r i o canadiano, que este ano 
cumpre o 125 aniversário como 
estado unitário, sancionou posi
tivamente as aspiracións inde
pendentistas dunha maioria de 
cidadáns do-Québec, partidários 
da soberania-asociación, pro
movida polo partido dirixido por 

. Jacques Parizeau, que aspira a 
un Québec independente -un 
país que é apresentado sempre 
como província-, asociado eco
nomicamente ao Canadá 

No conxunto do actual estado 
case un 60% de votantes negá
ronse a sancionar un proxecto 

· constitucional que tentaba con
formar as aspiracións de sobe
ranía do Québec, privilexiando a 
sua cota de representación no 
parlamento federal. O acordo fi
n al m e-n te nen conformou ao 

Québec por unha banda, nen a 
outras rexións deste enorme es
tado, que se consideraban dis
criminadas. 

O intento de arranxo que se in
tentaba con esta nova Constitu
ción, na que Brian Mulroney, pri
meiro ministro canadiano, apos
tou o seu futuro político, supuña 
ademais abrirse a novas com
peténcias das· províncias que o 
solicitasen en matéria de minas, 
boscos, turismo, vivencia, ócio e 
servícios municipais, e conce
dería direito de autogoverno a 
algunhas povoacións índias que 
provocaron alguns dos máis 
graves conflitos nestes anos. 

Os resultados poden abrir defi
nitivamente a porta ao camiño 
da independéncia do Québec, 
e deixan ao descoberto posí
beis novas áreas de conflito. O 
non superou o 60% na Alberta, 
Manitoba e na Colúmbia Britá-

nica e gañou no Yukon, Nova 
Escócia e Shaskatchewan, 
ademáis de no Québec. O si 
trunfou nos territórios do Noro
este, Ontário -só cun 50, 1 %-, 
Terranova, Isla Príncipe Eduar
do e Nova Brunswick. 

Despois da derrota sofrida no 
1980, cando os quebequeses 
rexeitaron por un 59% o estatu
to de soberanía-asociación co 
Canadá, a inversión do voto 
agora outórgalles un potencial 
56% ao seu favor, que Jacquez 
Parizeau se aprestou a capitali
zar, "até agora· dixemos o que 
non queríamos, agora talaremos 
do que realmente desexamos". 

En Agosto pasado o Los Ange
les Times publicaban hipotéti
cos mapas do mundo para o fu
turo. Consideraban numerosas 
independéncias en Europa e 
me·smo se aventuraban xa a 
considerar a inevitabilidade de 
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• Mínima condea 
polo escándalo 
dos hemofílicos 
na Fráncia 

Catro doutores franceses fo ron 
condenados por un tribunal de 
Paris a penas de entre catro e 
dez anos de prisión por permitir 
a transfusión de sangue 
contaminado pola Sida a mil 
duascentas persoas hemofílicas. 
Contodo, un deles, Michel 
Garretta probabelmente non 
ingresará na prisión ao se atopar 
nos Estados Unidos. 

O Centro Nacional da 
Transfusión Sanguínea (CNTS) 
fabricaba, distribuia e 
comercializaba productos 
sanguíneos contaminados coa 
Sida. 

Para o tribunal que condenou 
aos doutores a ambición para 
acceder á léxica industrial de 
producir preparados con sangue 
para subministrar a hemofílicos 
conduciu ao esquecemento da 
deontoloxia profisional. 

As asociacións de defensa dos 
infectados manifestaron que o 
xuizo foi insuficiente, ao se 
centrar unicamente nuns poucos 
responsábeis e renunciar a 
incriminar aos dirixentes políticos 
e técnicos. En canto ás penas 
impostas, os afectados _ 
consideran que son ridículas. -

Contado, tanto afectados oomo. 
inculpados continuarán o 
enfrentamento xudicial e asi o· 
escándalo xa está na corte de 
apelación de París.• 

TOKIO 
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• Alternativa 
Galega polo 
si crítico a 
Maastricht 

Un comunicado de prensa do 
partido liderado polo ex-rexedor 
de Noia, Pastor Alonso, soli'Cita 

· un r,efer,endo sobre o Tratado da 
Unión Europea e as reformas 
estruturais precisas para 
afrontalo. AG soliciita o si nese 

-hipotéti:oo referendo, maiis 
estabe!Jece unha série de 
condicións entre as que están a 
da configuración dl!Jnha nova 
estrutura política, planos 
efeitivos de de,senvolvemento e 
descentralización económica e 
política, ademais da criación dun 
Banco Central Galego con 
capacidade para emitir moeda. • 

•Aprobado 
o PXOU vigués 

-O Plan Xeral de Ordenación 
Urbana de Vigo foi aprobado en 
Pleno o Martes 27, máis dun 
ano despois da suspensión 
decretada por Xosé Guiña, ao 
pouco de chegar ao Concello 
vigués o Governo Tripartito 
formado por PSOE, BNG e 
PSG-EG. 

A Adaptación do PXOU á Lei do 
Solo de Galiza foi apoiada por 
todos os grupos da corporación 
municipal, mais tanto PP como 
PSOE tentaron desmarcarse, o 
que levou a Xesús Costas, de 
EG e Concelleiro de Urbanismo, 
a afirmar que "entón este é o 
Plan do Bloque e Esquerda 
Galega".• 

Denúncian corrupcións na alcaldia de Pontevedra 

•A economia 
inglesa 
abandoa o 
liberalismo 
thatcheriano 

O emprego e o crecemento 
económico son os novos 
obxectivos do Governo 
británico, que preside o 
conservador John Major e 
que ven de recuar da sua 
postura inicial de enfriar a 
economia a base de tipos 
de interese elevados. 
Major rompe asi coas 
consignas comunitárias e 
co Sistema Monetário 
Europeu. 

O primeiro ministro quer 
evitar que a recesión 
económica remate por se 
converter nunha depresión, 
por iso pretende impulsar o 
crecimento económico 
desde o sector público, 
para que o privado . 
recupere a confianza. E 
unha forma de rachar, 
tamén, co thatcherismo. 

Para Major esta medida 
non supón, de feito, un 
alonxemento definitivo do 
SME porque, segur'ldo 
declarou, "acabarán 
seguíndonosn. Major 
considera que a crise será 
mais prolongada que o 
inicilamente pnrl{isto e que 
os seus efeitos serán 
perceptíbeis en breve 
prazo. Daquela os outros 
governos de Europa terán 
que aplicar políticas de 
crecemento como a 
británica. 

Polo pronto ofereceu unha 
redución substancial do 
número de minas a pechar, 
de trinta e unha a once. A 
situación social no.Reino 
Unido é dramática, e o 
pasado Domingo 25 unhas 
cen mil persoas acudiron a 
unha manifestación 
celebrada no Hyde Park na 
que contestaron á política 
económica do primeiro 
ministro.+ 

• Problemas da CNG 
para se converter en 
partido 

A dirección de Coalición Galega acordou 
pospor a sua disolución como partido pa
ra se integrar na Converxéncia Naciona

Santos Oujo, dirixente de CG. 

lista Gale
ga até a 
celebración 
dun con 
greso. 

Opinións 
encontra
das dentro 
da executi
va coaga 
son os obs
táculos pa
ra a sua 
desapari
ción con 

dous posicionamentos, a favor e en con
tra da disolución. A Converxéncia Nacio
nalista Galega non será un partido até 
que CG non decida deixar de existir.+ 

•A Xunta pretende 
reactivar a 
economia a meio do 
Plan Económico e 
Social 

O Conselleiro de Economia, Xosé Antó
nio Orza, apresentou recentemente o 
Plan Económico e Social para o periodo 
do 93 ao 96, que pretende reactivar a 
economia a meio de orzamentos de oi
tocentos mil millóns de pesetas . O reto 
é acadar a criación de noventa e cinco 
mil empregos a maioria deles no sector 
servizos . 

A oposición manifestou a sua desconfian
za na utilidade do Plan. As razóns esta
rian, entre outras, na falta de dados para 
elaborar unha planificación rigorosa, na 
falta de solucións concretas ou na renún
cia a potenciar sectores productivos co
mo a indústria ou a acuicultura. • 

Baile de. facturas no Asunto Cuiña 
O BNG de Pontevedra apresen
tou no rexistro municipal a solici
tude de dimisión do Alcalde de 
Pontevedra, Francisco Xabier 
Cobián Salgado, por participar, 
segundo os documentos que 
aportan, na sinatura de contratos 
falsos na Deputación. 

O Bloque apresentou unha lista 
de vintecatro obras pagadas con 
mandamentos de pago ilegais. 
Na mesma solicitude os catre 
concellleiros resaltan que son 
obras do 87, pero se contratan 
no 88. As datas de contratación 
son irreais porque declaran a re
alización de obras de enverga
dura nun só dia. 

O deputado provincial César 
Mosquera, solicitou, via rexistro, 
a investigación, sanción e cola
boración coa Xustiza verbo dou
tras irregularidades atopadas pe
la sua forza nos orzamentos dos 
anos 88, 89 e 90. Mosquera de
núncia o cámbio de data en nu
merosas facturas de subministra
ción e a extrema proximidade en
tre as datas de contratación e de 
entrega das obras, o que lle fai 
sospeitar que foron adxudicadas 

a dedo e lego xustificadas. Ade
mais, o deputado do BNG estima 
que en moitas ocasións as obras, 
non foron supervisadas. 

O deput~do significa o feito· de que 

"facturas emitidas o Domingo 31 
de Decembro do 89 teñen entrada 
en Intervención odia anterior". 

Para o BNG o feito de que, co
mo afirma, "os asinante.s dos 

contratos de obra falsos, no sen
tido de que as obras xa estaban 
feitas con anterioridade, sen 
axustarse a direito, sexan tanto 
Guiña, Mera como Cobián, de
mostra que era unha práctica 

habitual, coñecida e consciente 
da cúpula dirixente do PP na 
Deputación". 

Ilegalidades no concello 

Ademais o BNG denúncia a exis
tén cia de contratos ilegais no 
concello de Pontevedra, con 
obras adxudicadas a dedo, e fal
sificación de resultados, plicas e 
contratos para poder pagalas. O 
"enchufismo no Concello de Pon
tevedra" completa as irregulari
dades denunciadas. 

A respeito desta última cuestión 
o alcalde Cobián manifestou que 
a proba que demostra o enchu
fismo, unha carta personal asina
da por el mesmo, foi redbida po
lo pai do concelleiro nacionalista, 
Raimundo González. Frente a is
to o BNG asegurou, através dun~ 
ha nota de prensa, que o pai do 
seu concellal é un coñecido mili
tante do PP, "o que é unha. forma 
de recoñecer a inculpación .do 
Partido de Cobián no enchufis
mo. É unha cortina de fume -afir
mou o Bloque-, que non nos 
arredará en denunciar todos os 
chanchullos que se produzan".+ 



GALIZA E M NDO 
ELEICIÓNS NOS ESTADOS UNIDOS 

Ainda a unha semana 
da proclamación do 
novo presidente dos 
EEUU, hai xa un 
resultado certo: 

· calquer que resulte 
triunfador, a época 
neo-liberal da última 
década está acabada. 
A situación económica 
vai determinar un 
imediato cámbio 
político e nen Bush, de 
sair re-eleito, nen por 
suposto Clinton, o que 
máis probabilidades 
ten a priori, van 
continuar a carreira 
cara o desastre 
iniciada por Reagan e 
continuada polo seu 
sucesor. 

ANXO IGLESIAS 

O Tribunal Supremo 
norte-americano ven de· aprobar 
o direito a pedir esmola como 
parte da liberdade de expresión. 
O esmolante da fotografia pede 
algun peso solto para sair das 
ruas de San Francisco e 
regresar a casa. 

Gañe quen gañe, a época neo-liberal toca ao seu fin 

Ninguén lembra a un tal Ronald Reagan 
• FERNANDO CARBAllA 

Xa van feitas moitas análises so
bre o deterioro da poténcia dos 
EEUU e a sua paulatina deca
déncia, tanto no campo econó
mico -coa perda de capacidade 
produtiva, da sua parte prepon
derante no comércio mundial , 
mesmo da iniciativa financeira , 
domínios nos que campaba polo 
planeta desde hai cincuenta 
anos- como en seguir sendo o 
referente mundial como líder po
lítico. Xapón, que en seguida vai 
superar o produto bruto norte
americano, e mais Europa oci
dental, coa sua formidábel capa
cidade comercial , xa pasan por 
ser máis ricos que os EEUU. O 
resto do mundo (que é o 80% da 
povoación da Terra) xa non mira 
unicamente para Norteamérica. 
Hai máis pontos de referéncia, 
máis pólos de atracción. Incluso 
empeza a mirarse a si mesmo. 

Un dos principais defectos dos 
americanos, en particular dos 
seus políticos, é a sua incapaci
dade para cuestionarse a imaxe 
que teñen do seu próprio país. 
Dicer de América que ten proble
mas, que xa non é o que era, 
que as regras do xogo interna
cional teñen que ser de agora en 
diante estabelecidas conxunta
mente con outros é ter falta de 
patriotismo. Na retórica actual, o 

candidato John Kennedy, que 
basara a sua campaña no reco
ñeci mento do avance soviético 
como poténcia militar,. seria acu
sado de traidor á pátria. Este 
conservadurismo arcaico, do que 
ainda fai gala o candidato Bush, 
necesita ser varrido do discurso 
político estado-unidense. O ain
da presidente cerrou a conven
ción republicana en Houston con 
estas palabras : "Os meus adver
sários din que a América é unha 
nación en decadéncia. Din da 
nasa economía que xa está por 
debaixo da da Alemaña e que se 
está asemellando á de Sri Lan
ka. Pois ben, non deixedes que 
ninguén vos diga que América 
está en segundo lugar, sobreto
do se ese alguén é candidato á 
presidéncia!". 

Para gañar esta batalla a princi
pal proposición de Bush é reducir 
os impostas, se o Congreso se 
compromete a reducir os gastos 
do Estado na parte correspon
dente. Non obstante, o mundo 
dos negócios, os grandes indus
triais e banqueiros, a corporation, 
representativa do capitalismo es
tado-un idense, empeza a tomar 
as suas distáncias verbo deste 
arqueo-conservadurismo dos 
anos 80. Xa lamenta a inibición 
cegado Estado. No que toca ao 
emprego, por exemplo, Fortune 
considera que "ademais de ani-

mar o estarzo voluntário das em
presas, Washington debería pór 
en marcha mecanismos fiscais 
en favor da educación". 

Outros son favorábeis a unha po
lítica industrial. A gran patronal 
segue a apoiar a Bush, pero con 
pouco entusiasmo. Vaise alon
gando a lista dos grandes empre
sários que sosteñen puqlicamen
te ao candidato Clinton. A sua ca
beza o presidente da Xerox, Paul 
Alaire, que declara ao Busine~s 
Week: "Clinton non é simples
mente un demócrata que 'gasta'. 
El vai favorecer o investimento. A 
competitividade virá detrás". 

O pragmatismo 
de Clinton 

Bush xoga a carfa da "experién
cia" e da "confianza". Certamen- · 
te, Clinton tamén funda toda a 
sua política nos sondeos de opi
nión, igual que Bush ou que Car
ter, o primeiro presidente en fa
celo sistematicamente. Os de
mócratas puros e duros ven nel 
o equivalente aos "liberais da 
guera fria", centristas pragmáti
cos que non presumen de princí
pios execesivamente rigorosos. 
Como a "cultura Kennedy" trinta 
anos antes, "a cultura Clinton é 
unha mistura de auto-publicida
de, de idealismo nalf, de sofisti
cación cínica, de suficiéncia inte-

lectual, de arrogáncia racial e de 
esnobismo de clase. Esta cultura 
apreséntase como progresista e 
de vangarda, pero só mira á di
reita e detesta a toda persoa ou 
movimento de esquerda", escre
be a revista The Nation. 

Non obstante, nas filas do candi
dato demócrata, hai estrategas 
sérios que preparan a "era clinto
niana", como o o profesor de 
Economía en Harvard Robert 
Reich, ou o economista califor
niano Derek Shearer, próximo 
durante anos á actriz Jane Fonda 
e veterano da "democrácia local", 
ou Jeff Faux, feroz partidário dos 
investimentos públicos, animador 
do Instituto de Economia Política, 
un think tank de esquerda, insta
lado en Washington. 

Soba influéncia de Robert Reich, 
conselleiro oficial, Clinton alicer
zou a sua campaña no recoñeci
mento da decadéncia americana: 
baixa do nível de vida, taxa de 
crecimento anémica, desemprego 
elevado, produtividade estanca
da, desigualdade exponencial das 
rendas, educación inadecuada, 
degradación das infraestruturas, 
crise no sector da sanidade ... 
Reich é dos que consideran que 
a naturaleza do declinar america
no está ligada á globalización das 
relacións económicas e á incapa
cidade dos EEUU para pór en 

prática unha política a longo pra
zo adaptada ás novas realidades. 
Reagan e Bush agravaron a si
tuación polo que deixaron de fa
cer no domínio da educación, da 
modernización das infraestrutu
ras, da reconstrución das cida
des, da mellara do meio ambien
te, e tamén polo que fixeron: des
regulación nos transportes e nos 
servizos financeiros, privatización 
dos servizos, favorecimento da 
especulación, en resumo, unha 
política de desinvestimento. 

A impoténcia de Bush 

O programa de Clinton está cheo 
de lagunas: non se declara que 
indústrias de base se van desen
volver, que ofícios formar, como li
berarse da mitoloxia do individua
lismo -tan dominant~. que re
lacións estabelecer co Xapón, ou 
con Europa, que facer do Merca
do comun con Canadá e México. 
Pero as actuais políticas son xa 
insuficientes. Un exemplo: a ad
ministración Bush acaba de pro
por un plano de investimentos 
nos transportes por un importe to
tal de 150 mil millóns de dólares 
en cinco anos; a título de compa
ración, Taiwan, que ten aproxima
damente o tamaño de Pennsylva
nia, anunciou en Maio un plano 
en seis anos de mellara das infra
estruturas por un montante de ... 
238 mil millóns de dólares.• 
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0 COLAPSO ECONÓMICO DE GALIZA 

Para as centrais é o resultado da folga do 2 de Abril 

O PSOE marxinado polos acordos Xunta-sindicatos 
•MANUEL VEIGA 

O acordo asinado pola 
Xunta e os sindicatos o 
pasado dia 23 xa ten os 
seus valedores e os seus 
críticos. Entre estes 
últimos encóntrase a 
patronal galega e o PSOE. 
A Xunta, pola sua banda, 
consegue manter 
coxunturalmente un 
ambiente de paz social e 
unha imaxe de diálogo. 
Os sindicatos necesitan 
mostrar os rendementos 
da folga xeral do 2 de Abril 
e lexitimar unha futura 
xeira mobilizadora. 

de Administración; a participa
ción dos sindicatos na comisión 
de seguimento das subvencións 
as PEMEs; o plan especial para 
a bisbarra de ' Ferrol; o aumento 
da paliza por acidentes de mari
ñeiros; a potenciación do sector 
marisqueiro; modificación da ren
ta para marxinados (RISGA); po
tenciación das escalas taller, etc. 

Ante a situación de emerxéncia 
que vive a economia galega é de 
prever que as mobilizacións 
volten de novo a un prazo curto. 
Non existe ainda unha estratéxia 
en sectores como a carne, o lei
te, o forestal (non senda o plan 
da Xunta que non canta apenas 
co favor social), as estradas, por
tas, ferrocarris, vivenda, chan in
dustrial ou empresas en crise 
(Unicar, Forgasa, Teletra .. . ). 

António Ramilo, presidente da 
Confederación de Empresários, 
criticou a criación do Instituto 
Ga/ego de Promoción de Empre
sas, e que forma parte do acordo 
asinado pola Xunta e os sindica
tos, ao considerar que "pode dar 
lugar á criación de empresas do 
sector público galega, o que se
ria tremendo". 

ANXO IGLESIAS 

A postura da Xunta segue senda 
negativa a criar un sector público 
galega, mentres, e en contra da 
opinión dos sindicatos, e partidá
ria de continuar privatizando ser
vícios ligados á sanidade, educa
ción e terceira idade. 

A resposta das autoridades non está ainda á altura das esixéncias manifestadas na folga do 2 de Abril. Para os sindicatos é un 
primeiro paso, ao que poden seguir novas movilizacións. Os sindicatos parecen seguir 

senda os únicos que se dan por 
enteirados da gravidade da si
tuación, oferecendo alternativas 
e esixéncias globais , alén dos 
seus intereses de clase. A Xunta 
e a patronal, dominadas -sobre 
todo esta última- por unha cúpu
la educada ideoloxicamente no 
franquismo e sen visión de futu
ro, seguen apostando polo se
guidismo das directrices de Ma
drid {recorte dos salários dos 
funcionários, por exemplo) e Bru
selas que diseñan as liñas mes
tras da economia. O modelo eco
nómico de Manuel Fraga até hai 
uns meses era o thatcherismo. 
Non é de extrañar, xa que lago a 
sua falta actual de propostas. • 

Ramilo pronunciouse, como é 
habitual, por unha "lexislación la
boral máis permisiva e con me
nos intervencionismo". 

o orzamento que se destina á 
criación do IGAPE (7.200 millóns 
de pesetas para 1993). Segundo 
o responsabel socialista trátase 
unicamente "dun cámbio de de
partamento de vários orzamen
tos xa existentes, como o das 
PEMEs, que agora se reunen 
baixo o nome de IGAPE". 

Os valedores do acordo 

A Xunta redondea, en cámbio, 
unha política de imaxe, que nos 
últimos meses a puxo en contacto 
coa maioria dos comités de em
presa en conflito, mália que os re
sultado"s fosen escasos ou nulos. 

que hai de positivo para os tra
balladores no acorde, ao tempo 
que non abandoan o cerne da 
sua estratéxia que é o pedir un
ha política industrial para Galiza. 

Xunta e patronal, 
excesivamente 
ideoloxizadas 

Fernando Salgado, Conselleiro 
de Economia durante o governo 
tripartito, sinalou que "para o 
PSOE é un erro dos sindicatos 
a firma dos acordos coa Xunta 
pasto que éstes ainda non co
ñecen o Plan Económico e So
cial nen os orzamentos para o 
próximo ano". 

Salgado considerou un "engano" 

A conclusión é óbvia dado que o 
PSOE é o máis perxudicado por 
este acordo que volve as aguilla
das contra o '90Verno central, 
ainda que a Xunta e tamén a 
UGT son remisos a un acrecen
tamento das reivindicacións ante 
Madrid. · 

Para os sindicatos o acordo ten 
o valor de non responder a un 
pacto onde hai m útuas conce
sións, senón á profunda concién
cia social da crise demostrada 
na taiga xeral do 2 de Abril. Os 
sindicatos demostran ante afilia
dos e sociedade que teñen senti
d o político, aprobando aquelo 

Certamente o acordo asinado 
non chega a considerar, nen de 
lonxe, as eivas centrais do país. 
Destacan, entre os pontos apro
bados, a intención de manter o 
emprego e produción das em
presas do sector público, entran
do a Xunta nos seus Consellos 

DEBATE ÉTICO E MORAL PÚBLICA 

POR UNHA ÉTICA DE.MÍNIMOS 
As descalificacións públicas están á orde 
do dia. Entre elas, hai unha insistente: a 
acusación de corrupción dos políticos e 
da xente do comun. ¿Cal é a orixe desta 
insisténcia? ¿En que se apoia tal xeraliza
ción acusatória?. 

Oias atrás, Marciano Vidal, profesor de 
Etica na Comillense de Madrid e autor 
dos libros mais lidos sobre este tema, co
mo "Unha Moral de actitudes", "Moral e 
sexualidade", " Conceptos fundamentales 
de ética teológica", disertaba, en Vigo, 
nunha conferéncia convocada pola Aso
ciación Sept, sobre o "Debate ético" e a 
necesidade dun novo paradigma moral. 

O debate ético, tanto na vertente científica 
como .na divulgativa dos medios de comu
nicación, proba a sensibilidade moral da 
sociedade. E un debate de alento rexerati
vo que se prolonga desde os anos setenta 
e que rexeita o desengano total ao que, 
ás veces, parece estamos abocados . 
Neste debate, sen embargo, hai unha su
ma de ambigüidades: unha debida aos 
lastres dunha moral relixiosa e exclusivis
ta con pretensións de único ·guia da moral 
pública e privada. Outra pola caréncia 
dunha converxéncia moral das várias co-

. rrentes éticas da sociedade actual. 

Desde esta constatación é fácil observar a 

FRANCISCO CARBALLO 

orixe da acusación de corrupción dos políti
cos e da xeral da sociedade. Todos espara
bamos unha rexeración moral da socieda
de coa chegada da democrácia, mais esta 
democrácia, en moitos aspactos moi im
perfecta inda, cambiou pouco a vida moral 
das persoas e, iso si, posibilitou airear esa 
mediocridade nos medios de comunicación 
menos submisos ao poder que antes. Apa
recen á luz do dia aqueles vícios habituais 
da "clase" política secularmente enriqueci
da pola corrupción e , secularmente, prote
xida polo secreto e a inmunidade. 

Esta cuase continuidade nos priviléxios da 
clase política da pé a universalización a . 
todos os compoñentes da Administración 
de que son inevitábelmente corruptos. Un 
dano inconmensurábel á dignificación da 
moral pública que esixe en todos a acep
tación do código deontólixico profisional. 

Sen embargo este debate e estas recrimi
nacións, ilexitimamente universalizadas, 
ten un significado positivo: o desexo dun
ha moral na vida e a esixencia dunha re
flexión, ou sexa, dunha ética pública. 
¿Cal é esa moral a esixir? ¿ Que conleva 
unha tal ética común?. Só poderemos e_s
tabelecelo se partimos dun novo paradig
ma, o dunha ética civil. 

M. Vidal resumiu _eo·.dous puntos o _esen-

cial deste paradigma: a aceptación duns 
mínimos de conducta nos que irnos 
converxendo todos os humanos; mínimos 
que se evidéncian nas declaracións dos 
"dereitos humanos"e nun conxunto de va
lores universais que deberíamos afortalar 
dia adia. 

Segundo, unha ética recibida da valora
ción positiva xeral, sen ter que acodir a 
ningunha fundamentación relixiosa. Tal 
ética pode ser gustosamente aceptada 
palas confesións cristiás porque le lle da 
tamén ao cristianismo unha voz de agui
llón e de crítica na pluralidade de éticas 
filosóficas e confesionais, sen excluir a 
ningunha, nen impoñer ningunha. 

'Estas recriminacións, 
ilexitimamente 
universalizadas, 
teñen un significado 
positivo'~ 

Con ese consenso de mínimos non se ex
clue, senón que se busca, unha madura
ción da sociedade para tomar alento de 
maiores esixéncias morais na vida persoal 
e na elaboración dunha ética social comun. 

Non é só aos cristiáns aos que compre 
advertir e convencer da aceptación dun 
pluralismo moral e dun consenso desde 
unha ética civil, son tamén distintos secto
res públicos e privados cos que se precisa 
un diálogo neste debate ético. Hai, efecti
vamente, tendéncias de reducionismo mo
ral que o consumismo apoia e que apro
drecen á sociedade. Como hai "radicalis
mos absolutizantes" que buscan cambiar 
a sociedade con condenas e acusacións 
intransixentes, en vez de utilizar o bálsa
mo da benignade coloquial. 

Unha ética civil de mínimos resulta nece
sária, da a base para unha democrácia 
progresiva, facilita o vigoroso alento de 
sectores, como os confesionais, teorica
mente mais autoesixentes e testemo
niantes de posíbel xenerosidade sen 
contrapartidas. Esta moral pública da so
ciedade pode esixir dos poderes públicos 
mellar solución do -grade problema ac
tual: que todos teñamos unha vida digna, 
desde o embrión ata a vellez, sen penas 
de marte, sen guerras, sen fame e sen 
desigualdade. t · 
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me or receita, 
· ietasa. 

Ninguén dubida hoxe en día que unha boa alimentación mantida 

durante toda a vida e, sobre todo, en certas épocas desta, contribúe 

enonnemente a mellora-la saúde e calidade de vida, ademais de preví-la 

aparición de enfennidades. 

É incuestionable que a alimentación exerce unha acción decisiva sobre a 

reporducción, o crecemento, o rendemento físico e intelectual, etc. 

Na sociedade actual son frecuentes os trastornos de saúde asociados a 

unha alimentación inadecuada, ben sexa pola carencia de determinados 

alimentos ben polo abuso dalgún deles. Un d.os erros máis c_omúns é a 

repetición no conswno dun só tipo de alimentos (a carne de porco ou a 

pataca, por exemplo ). Unha dieta equilibrada debe incluír leite. derivados 

lácteos, hortalizas, verduras, cereais, ovos, aceites, carnes e peixe. 

Lembre: os hábitos alimenticios establécense nunha idade temperá. 

Coidemos especialmente que os nenos se afagan ó conswno dunha dieta 

equilibrada e variada. 

CONSELLERIA DE SANIDADE 
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OS LABREGOS XA TENEN 
QUEN LLES ESCREBA 

X.C. GARRIDO COUCEIRO 

A comezos de ano o Ministério inseria publicidade 
institucional nos xornais galegas advertindo aos la-

. bregos para que non fagan caso da campaña de 
solicitude de direito á produción que estaba levan
do a cabo o SLG, o mesmo Di-
rector Territorial do Ministério 
descalificaba a esta organiza-
ción por aproveitarse do "poco 
nivel cultural" (sic) dos gadeiros; 
"si presentación -dician daque-

gos levantou grande confusión no agro, incremen
tada polo anúncio do Ministério de que a partir do 
dia 15 de Outubro ia enviárselle a cuota que lle co
rresponde a cada quen. 

Quizá os golpes recebidos nos 
últimos anos polo sector cáusa
se a amnésia suficiente para que 
se faga críbel o contido destas 
cartas. Máis concretamente as 

la- carece de interés práctico ... 
sólo puede perseguir la confu
sión y desinformación del sector 
o en su caso el lucro económico 
a costa de productores mal infor
mados". Nunca a administración 
contestara ·tan contundente e 
atrevidamente a unha campaña 
sindical, mesmo en tono moi 
nervoso, perdendo os papeis, 
como lle ocorreu a Carlos Posa
da, o Director Territorial. 

As cuotas xa están 
a producir 
resultados 

últimas da família socialista que 
son hipócritas tanto no fondo co
mo na forma. 

Son hipócritas na forma por can
to desde a administración se lles 
negaron insistentemente os da
dos das cuotas ás Organizacións 
Agrárias e agora utilízaos un 
partido político para o envio de 
propaganda. lsto confirma as 
sospeitas de corrupción a respei
to da adxudicación de cuotas, e 

Di ante do 
anúncio do MA
PA de recoñe
cer a produción 
do 91 como re
ferente para a 
aplicación da 
cuota, Xóvenes 
Agricultores 
enviou unhas 
cartas aos pro
dutores deman
dándolles unha 
série de docu
mentación para 
realizar solici
tude de incre
mento de cuota 
láctea , co fin 
de adxudicarse 
o éxito de que 
lle concedan 
dita cuota. Sen 
embargo o Mi
nistério non pu
blicou nengun 
anúncio no 
sentido dos co-

negativos a países 
cunha situación 
menos dramática 
que a galega 

explica a reser
va a que as Co
munidades Au
tónomas e Sin
dicatos estexan 
presentes no 
organismo xes
tor responsábel 
da aplicación. O 
PSOE manexa 
os dados das 
cuotas, úsaos 
para enviar car
tas a aquelas 
e x plo tac i ó n s 
máis profisio
nais, e mesmo 
para utilizalos 
clientelarmente. 

1 oc ad os en 
marzo. É máis, 
o PSOE, e 
Unións Agrá
rias tamén, en
viaron as suas 
cartas para 
vender o favor 
do incremento 
de cuota até o 
nível do 91. 

Esta avalancha 
de correspon
déncia recebi
das polos labre-

Son hipócritas 
no contido por 
adxudicarse 
medallas que 
non lles corres
ponden , sendo 
precisamente o 
inimigo a bater 
na conquista 
dos logros que 
agora eles se 
apontan. Como 
se poden atri
buir o éxito da 
ampliación da 
cuota, se eles 
pretenderon pór 
esta no ano 87, 
co ano 85 como 
referéncia, e im
pedí ndolle lo as 
mobilizacións 
protagonizadas 
polos labregos? + 

ARGUMENTOS MENTIREIROS 
Dicer que o sistema de cuotas "protexe máis a pro
dución de leite frente á competéncia extranxeira, 
pérmite unha evolución máis estábel dos prezos e · 
facilita un marco claro para a favorábel evolución 
do sector", non é unha opción ideolóxica, é sim
plesmente falso. · 

Non protexe a produción de leite frente á compe
téncia extranxeira porque os produtores extranxei
ros tañen 10 veces máis cuota que os galegos, po
lo que o único que serve é para impedir que xamais 
os gadeiros galegos estexan ao nível de desenvol
vimento dos extranxeiros. 

Non permite unha evolución favorábel dos prezos 
porque o sistema de cuotas xa ven aplicándose 
desde hai 8 anos na Comunidade e para o que ser
viu foi para todo o contrário: países que levaban 40 
anos sen sofrer baixa de prezos, veñen de padece
la agora por mor da aplicación de cuotas. 

Non facilita un marco para a favorábel evolución do 
sector, pois a experiéncia- sinala que a tendéncia 
provocada pola aplicación de cuotas é a desapari
ción de explotacións familiares, concentracións da 
produción en explotacións industriais, traslado a 
outros sectores do problema de excedentes (polos, 
carne, horta, etc ... ), despovoamento e desertiza-
ción do rural, etc .. . 

Se o sistema de cuotas fracasou ali onde se apli
cou, pois non cumpriu nengun dos obxectivos con 
que se puxo en marcha e moito menos o de impe
dir os excedentes, debe buscarse outra alternati
va. O Ministério en vez de fuxir do debate e dedi
carse á guerra suxa, deberia ou ben discutir cos 
sindicatos agrários unha solución ao problema 
das cuotas ou, simplesmente, non aplicar as cuo
tas; como fixo até agora, e como tamén está a fa
cer ltália. Diso depende a sobrevivéncia de moitas 
comarcas galegas.+ 

A ruina da Lituánia 
"O Produto Nacional Bruto da Lituánia baixou un 13 por cento en 
1991, despois dun descenso de cinco por cento en 1990", explica 
a revista EcoNoMIA EUROPEA, publicación da Comisión das 
Comunidades Europeas na sua entrega de Agosto/Setembro . "A 
razón principal desta caida foron as dificuldades de estabelecer 
valores cambiários fidedignos con Moscú e a auséncia dunha 
estrutura bancária. As autoridades lituanas coidan que as 
empresa rusas débenlle 80.000 millóns de rublos. ·A baixa relativa 
da produción industrial no segundo trimestre de 1992 foi dun 41 
por cento sobre as cifras do mesmo periodo de 1991 ; a produción 
agrícola foi inferior en 18 por cento sobre o mesmo periodo 
anterior. Están previstos outros descensos, sobretodo na 
agricultura por causa da seca. O desemprego atinxia a 20.308 
persoas en Maio pasado. A liberalización de prezos progresou no 
ano 91 ainda que se manteñen précios de referéncia para a 
alimentación, os combustíbeis líquidos e os alugueres de pisos. 
Un trint~ por cento do PNB está regulado polo Estado e o resto 
está no mercado libre. A inflación aumentou un 275 por cento en 
1991 e os précios seguen a medrar en 1992 como resultado dun 
aumento real dos s.alários. A inflación da primeira metade de 1992 
aumentou un mil por cento sobre a meia anual de referéncia". 

A curva da CNN 
"Na traxédia iugoslava pérdese dia a dia a esperanza 
norteamericana nunha OTAN revitalizada que servise de garante 
da estabilidade Europea", escrebe Jim Hoagland no TBE 
WASHINGTON PosT de 26 de Outubro. "A administración Bush logra 
das Nacións Unidas autorización para intervir (ameazar) 
militarmente; pero non da feito. As declaracións da clase política 
fannos crer que algo se fai contra a agresión sérbia, pero se os 
norteamericanos se enganan, os sérbios non : metódicamente 

esnaquizan 
Bósnia e 
preparan as 
sua entrada en 
Kosovo . Lakdar 
Brahimi , 
ministro 
alxeriano do 
Exterior 
diciame que 
non se poden 
empregar 
opcións 
militares 
pantasma; 
aparentar non é 

Behrandt en DE TELEGAMF bon". Nó artigo 
hai unha referéncia á curva decrecente dos noticiário da CNN. 
Asegura que despois de meses de matanzas, os espectadores 
non queren saber mais dos angustiados habitantes de Sarajevo. 

Franco non foi dictador 
"En España houbo un sistema de governo autoritário dos moitos 
que coñeceu América, que deu prioridade ao desenvolvemento 
económico e social sobre o político e non foi absolutista nen 
ditatorial máis que nos primeiros momentos", declarou o 
presidente da Xunta durante unha entrevista á emisora mexicana 
Televisa, segundo recolle a primeira edición de LA Voz DE GAIJCIA 
de 28 de Outubro. Un comentário que acompaña a notícia, 
asinado por Leóoncio González, sinala que "a natural modéstia do 
presidente da Xunta impédelle mencionar, por exemplo, que todos 
os catro anos os partidos concorrian en nobre contenda ás urnas; 
os diários podían· informaren sen censura prévia sobre todo o que 
pasaba; non habia tribunal de Orde Público que exercese 
funcións inquisitoriais contra os disidentes; a xente no ia para a 
cadea por causa de ter, expresar ou fomentar ideas distintas da 
oficiais; tamén non houbo exiliados ou mortos por estas razóns. 
Castelao, por exemplo, a quen tanto se cita nos últimos tempos 
como patriarca da autonomia e en nome de quen se entregan as 
medallas do mesmo neme, non tivo o menor problema por ficar 
aqui e facer proselitismo polas suas ideas". 

Savimbi non quer observadores 
A anulación dos comícios electorais e a convocatória doutros 
novas para dentro de seis meses é a ultima proposta de Jonas 
Savimbi, que se opón desde 1975 cun exército mercenário 
pagado por Suláfrica ao governo de Eduardo dos Santos en 
Angola. "Entre as propostas do lider da Unita e aquilo que o 
governo pode aceitar, existe un enorme fosso -escrebe 
Henrique Monteiro, enviado do semanário EXPREsso a Luanda, 
no número de 17 de Outubro. Savimbi disse ao general António 
Franga Ndalu (chefe das torgas armadas e enviado do 
Presidente) que as elei9óes sáo uma formalidade burocrática e 
deve ser encontrada uma sotu9áo política. Para o chefe da 
UNITA, os princípios base desta discusao parecen ser a 
anulac;ao das eleic;óes e a sua realizac;ao de novo dentro de seis 
meses.+ 



GALIZA E MUNDO ANOSA TERRA 11 
Nº 541 -29 DE OUTUBRO DE 1992 

~~~~~~~~~~-----~~~~~~~~~~-\ 

ELEICIÓNS NO BÁLTICO 

Gañou Brazauskas, un nacionalista convencido que rompeu con Gorbachov 

A esquerda lituana 
cobra os réditos de ter roto a tempo co PCUS 
•XUUORIOS 

Hai escasos meses (ver A 
NOSA TERRA nº 527) 
vaticinábase desde estas 
mesmas páxina unhas 
lixeira pero significativa 
reorientación dos procesos 
de cámbio nos países do 
Leste. Os resultados das 
confrontacións eleitorais 
en Boémia, Morávia e 
Eslováquia como 
anteriormente en Polónia, 
o inevitábel e progresivo 
retroceso das forzas máis 
direitistas en Rúsia, e 
tamén a perda do 
referendo que Vitautas 
Landsberguis convocara 
en Lituánia para lexitimar o 
reforzamento dun poder 
cada dia máis autoritário e 
reaccionário , xustificaban 
esa nova e até certo ponto 
esperanzadora 
perspectiva. 

A recente vitória eleitoral do Par
tido Democrático do Traballo de 
Algirdas Brazauskas nas ele i
cións celebradas o pasado Do
mingo naquela importante Repú
blica báltica debe inserirse nese 
mesmo contexto. Aquela primei
ra eufória, cega e irracional pero 
en grande medida comprensíbel 
se ternos en canta a magnitude 
dos abusos cometidos , vai ce
dendo paso pouco a pouco. 

Sen dúbida coinciden no caso li
tuano particularidades dignas de 
mención que explican o abruma
dor trunfo das forzas da socialde
mocrácia de esquerdas. Brazaus
kas, un home grande e carismáti
co que en todo momento gozou 
dun grande respeito e admiración 
popular, comprendeu a tempo a 
eséncia do problema nacional. 
Equivócanse aqueles analistas 
que resumen a contenda do Do
mingo no fracaso dos nacionalis
tas e no trunfo dos excomunistas. 
Que ninguén agarde pasos atrás 
no proceso de independéncia. 
Brazauskas é un nacionalista 
convencido. Foi o primeiro líder 
comunista da antiga URSS que 

cipou no Sajudis {unha fronte po
pular moi plural ideoloxicamente) 
e colaborou con Landsberguis 
até que en Xaneiro de 1991 
apresentou a sua demisión do 
governo {xunto con Kasimiera 
Prunskiene, entón primeira mi
nistra) para abandeirar a oposi
ción e unir a todas as forzas de 
esquerda arredor do denomina
do "Forum polo Futuro de Lituá
nia". Landsberguis conducía á 
Lituánia a unha canalla sen saí
da. Brazauskas e Prunskiene de
fendian daquela unha transición 
lenta a economia de mercado e 
o restabelecimento do diálogo 
con Moscova para acceder a un
ha independéncia real. Naquela 
altura non era moi doado facer 
aquel plano, pero o tempo veu 
darlle a razón. 

No 1990 Lituánia acadou a independéncia e Landsberguis (Sajudis) a presidéncia. 
Agora, en plena crise, Lituánia vira á esquerda. 

Lembro que cando conversei . 
con el {a un mes escaso da ten
tativa golpista de lanalev e cia) 
no despacho que posuia na rua 
Barboros Radvilaités de Vilnius 
sentíase enormemente seguro 
da posibilidade de derrubar o 
governo de Lansberguis e pro
vocar unhas eleicións antecipa
das. Palpábase o esgotamento 
social. Pero os disparatados 
sucesos de Moscova permitíron
lle un respiro ao entón Presiden
te lituano que case de carambo
la conseguía efectivizar a inde
pendéncia formal. Pero tal como 
vaticinaron daquela os portavo
ces do Forum polo Futuro de Li
tuánia non tardaria en manifes-

~ tarse a sua incapacidade para 
se enfrentou a Gorbachov por es
ta cuestión abordando o proble
ma pala súa raíz : rachando a de
pendéncia do PCUS e constituín
do un Partido Comunista Lituano 
totalmente soberano (lego recon
vertido á socialdemocrácia de es
querdas) que apoiou firme e sin
ceramente, desde unha perspec
tiva de esquerdas, o proceso in
dependentista. 

A frustración 
social non se 
encamiñou cara 
á abstención. 

Desde· esa posición enormemen- configurar unha política constru-
te coerente e co~secuente .p.arti- tiva que fose máis alá do entren-

Kasimiera Prunskiene, ex-primeira ministra de Lituánia que ~imitiu por discrepán
cias con Landsberguis, o líder conservador agora derrotado. A direita o autor deste 
artigo. 

UNTA 
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o 
CONSELLERIA DE ORDENACION 
DO TERRITORIO E OBRAS PUBLICAS 

Estamos 6 seu servicio no teléfono 
(981) 54 19 00 centraliña, 

Polígono das Fontiñas, Área Central, 
Santiago de Compostela. 

tamento coas novas autoridades 
de Rúsia, {logo o motivo foi a re
tirada das tropas estacionadas 
na República) e concretar solu
cións aos problemas económi
cos. Ambas direccións eran 
opostas porque o presente pro
d utivo de Lituánia depende do 
estabelecimento dunhas rela
cións normais con Rúsia. 

Evitar o desencanto 

A grandes rasgos a situación de 
Lituánia non apresenta notórias 
diferéncias a respeito dos Esta
dos do seu entorno. A situación 
económica empiorou alarmante
mente como consecuéncia da 
aplicación de políticas erróneas 
a un sistema económico esgota
do e en ruina. Pero a diferéncia 
dese entorno, o descontento e a 
frustración social non se encami
ñou cara á abstención, a forzas 
de signo confuso ou cara a unha · 
grupusculización estéril. O mérito 
é de Brazauskas e da opción 
que representa. Porque soube
ron incorporar a tempo certas 
transformacións inevitábeis para 
non verse reducidos ao testemu
ñalismo e conservar gran parte 
da sua influéncia social. Trátase 
dun proceso aberto e que deberá 
clarificar na prática e no imediato 
futuro moitos dos problemas que 
hoxe forman parte do debate te
órico da esquerda. 

O trunf o de Brazauskas contén 
factores de índole interna moi 
positivos. O seu programa eco
nómico e social é enormemente 
sensato, afastado das receitas li
brescas ·que · prometian benestar 
e riqueza a cámbio de introducir 
sen máis medidas que paradoxi
camente até agora non provoca
ron outra causa que miséria e 
destrución das economias nacio
nais. A moderación e o realismo 
na reorientación da sua política 
exterior {especialmente Rúsia) 
complétase cun tratamento de
mocrático e equilibrado da pro
blemática das minorias polaca e 
rusa que habitan no seu territó
rio. Non quer isto dicer que os 
problemas desaparecerán do ho
rizonte lituano. Pero si quizá que 
o péndulo comeza a oscilar nun 
novo senso.t 

Xuuo Rios É DIRECTOR DO INsrrruro 
GAJ..EGO DE DocUMENTAO ON INrERNAC ONAL 

INSTITUTO GALEGO 
DA VIVENDA E SOLO 
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V 1 V EN DA E OCUPACIÓN 

Mária do Carme Soliño Castro 
vive acampada no interior 

dunha caravana diante do seu 
lugar de traballo, o Grupo dfJ 

Empresas Alvarez, 
en demanda dunha vivencia 
.das que posue a empresa. 

Maria do Carme está separada, 
é nai de dous tillos, 
recebe un salário baixo 
e carece de casa própria. 
Hai nove anos que reivindica 
esta vivencia, máis 
insistentemente desde hai un. 

ANXO IGLESIAS 

A sua empresa, Alvarez, 
dispón de pisos pero non faciJita o seu acceso 

Quince dias acampada 
para solicitar vivenda 
• HORÁCIO VIXANDE 

Ante o seu problema, o Grupo 
de Empresas Alvarez, ofereceu
lle duas opcións. A primeira era 
a ocupación dunha vivenda que 
en tempos fóra o bot1qui:n, e a 
segunda a ocupación, "mediante 
patada na porta", dun dos pisos 
que permanece valeiro pero ·cu
xos inquilinos non efectuaron a 
devolución á empresa, para ísto 
último entregáronlle unha lista 
destas vivencias valeiras. 

"Resúlta curioso e contradictório 
que a empresa me ofereza unha 
saída e que lago impida a ocu
pación do botiquin, como final
mente resultou", protesta Carme. 

Alvarez, ao longo destes meses 
que durou o pulso, ·mantivo unha 
posición ambígua •. sen realmente 
facilitar o acceso de Carme ás 
vivencias valeiras e impedindo a 
ocupación das que estaban da 
sua man. 

Despois de vários desaloxos, de 
sucesivas nego·ciaci.óns, da in
tervenc1ón da policia e mesmo 
do xulgado, Carme Soliño fo~ 
posla na rua, e decidiuse por 
acampar frente á sede da em
presa, empregando primeiro un
ha tenda de .campaña e agora 
unha caravana. 

· A1varez, ao longo 
destes -meses 
mantivo unha 
posición 
ambígua. 

Pero -a verdadeira intención da 
empresa, a xulgar polos seus ac
tos, é obter beneficio através de
sas vivencias. Por unha parte ini
ciou un trámite para declarar rui
nosas as .casas e por outra fixo 
xestións co alcalde de Vigo para 
vendelas aes inquilinos. 

Esta última xestión paralisou o 
abandono por parte de dous in
quilinos, que atoparon a oportu
nidade de facer negócio. Un de
les é inquilino doutra das viven
cias e emprega a segunda, her
dada dos seus pais, tamén tra
balladores de Alvarez, para ten
der a roupa. 

Maria do Carme ten a intención 
de manter a sua atitude até con
seguir da empresa unha solución 
ao seu problema. Así iniciou un
ha denmanda duante de Maxis
tratura de Traballo para abrigará 
empresa a cederlle unha das vi
vendas que no seu dia foran bo
tiquin. + 

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

Faltan vivendcis, sobran pisos 
Faltan vivencias pero hai gran Algo semellante, mais ao revés, 
cantidade de pisos valeiros. A sucede na sociedade. Un nú-
Administración, e. as empresas, mero importante de proprietá-
mesmo o exército teñen un bon ríos de pisos e casas manten-
número de vivencias valeiras, nas desocupadas agardando 
que non son abandoadas defi- un aluguer alto ou a posibilida-
nitivamente polos seus inquili- . de de venda a alg~nha cons-

das repetidamente apuntadas 
palas organizacións de usuá
rios. Non hai que esquecer que 
o artigo corenta e sete da cons
titución consagra á vivencia co
mo un dereito fundamental. 

nos, pero que paradoxicamente tructora interesada en promo- "Todo o mundo di que a miña 
e dun xeito claramente antiso- ver unha nova contrucción. situación é inxusta, pero eu te-

·: cial non fan uso delas. Moitas ño que- padecela, mesmo o xuiz 
l veces están á espera dunha Unha fis·calidade menos tole- recoñeceuno pero asegur.a que 
: posíbel privatización nunhas rante con esta situación, e unha ten que cumprir a lei", protesta 
: condicións moi. ventaxQsas. · regulación concreta son medí- Maria do .Carmo. + . 

1 
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A SEMBLEA DA HEDE CONTRA A POBREZA 

Un novo tipo oe relación coas administracións públicas 
que non se base unicamente nas subvencións e a 

primacia do traballo de base, son conclusións da Rede 
Estatal de loita contra a Pobreza e a Exclusión Social 

que celebrou a sua Asemblea Constituinte os pasados 
días 13, 14 e 15 en Santiago. Ramón Muñiz é un dos 

representantes da Rede Galega. 

DO SALÁRIO PARA 
POBRES AO SALÁRIO ,,, 

PARA CIDADANS 
RAMoNMUÑIZ 

Os cidadáns son obxecto de direitos dos que, sen dúbida, o primordial 
é o dunha existéncia digna, pero tamén o son de deberes. A categoria 
de persoa leva implícita a participación social , a abriga de intervir, dla
gunha maneira, no desenvolvimento da comunidade. Daqui se deriva 
a sua utilidade social que, en definita, é o que dá sentido ao ser hu
mano. Doutra forma, a inibición, a autoexclusión social , leva a un pa
rasitismo insolidário e asocial. 

É certo que hai sectores que rexeitados polo próprio sistema vense 
na abriga de viver en condicións de marxinación que rematan , non 
poucas veces, en desestruturacións, desviacións de conduta, miséria 
e incluso en patoloxias de di -
versa índole, pero estas situa
cións non invalidan as poten
cialidades de construción so
cial que subsisten en todo ser 
humano e en toda sociedade 
en xeral senón que demostran 
a dominación dun tipo de siste
ma con conceicións diferentes 
da utilidade, basada, funda
mentalmente, no traballo pro
dutivo polo cal semente os ac
tivos laboralmente son obxecto 
de direitos senda o seu deber 
esencial precisamente o de 
producir. O labor estrictamente 
social dos traballadores ape
nas conta para os que valoran 
todo feito social ca raseiro da 

Rexéitanse 
cantidade de 
solicitudes de 
xeito que poderia 
tirarse a perigosa 
conclusión de 
que apenas hai 
pobres na Galiza 

rentabfüdade económica e desde a irracionalidade da desigualdade, 
destrutiva dunha sociedade solidária, mentres que os inactivos van 
senda constrinxidos á situación de exclusión descrita. 

-
O traballo da casa, imprescindíbel para a reprodución familiar, o coida-
do dos tillos, a preocupación do cidadán polo que acorre no seu bairro 
ecos seus viciños, a participación política, sindical , cultural ou ecolóxi
ca de moitos homes e mulleres, a aportación desinteresada de axudas 
e colaboracións, os múltiples actos de solidariedade entre as persoas, 
etc., etc., que se dan na complexidade das relacións sociais cotidiáns, 
carecen apenas de valor .para un sistema obsesionado pola produtivi
dade económica e a máxima ganáncia, cando se trata de actos funda
mentais que explican precisamente o ser social, dinamizan e harmoni
zan a vida dos pavos e posibilitan a reprodución das sociedades. 

Sobre este critério, daquela, deberia apreciarse o salário social , sobre a 
función social que cumpren as persoas e non tanto sobre parámetros 
económicos, de tal maneira que en lugar de estimagtizar dita salário co 
carácter de pobreza se revalorizase coa cualidade da autoestima. 

Actualmente, a concesión do salário social considérase como unha 
esmola de carácter público para pobres, entendidos como persoas 
ausentes do mundo laboral e ca paradoxo do seu penoso acceso a tal 
condición. O mesmo Conselleiro de Traballo e Servizos Sociais admi
tía, hai pouco, a dureza dos requisitos impostas na Leí de medidas 
básicas para a inserción social (RISGA). 

Con ironía diríamos que para ser recoñecido como pobre é preciso fa
cer unhas oposicións case tan difíceis como para entrar de funcioná
rio na Xunta de Galiza. Segundo o enfoque da RISGA, resulta real
mente complicado ser pobre, incluso máis que ser rico. Efectivamen
te, rexéitanse cantidade de solicitudes de xeito que poderia tirarse a 
perigosa conclusión de que apenas hai pobres na Galiza. 

Non se trata de rebaixar requisitos limitativos senón de cambiar con
ceitos, non se trata de saber a cantidade de pobres que -hai para pa
liar a sua indixéncia senón de recoñecer unha existéncia suficiente, 
acorde coa riqueza social, como un direito fundamental das persoas. 

A utilidade social frente ao da utilidade productiva, como critério fun
damental para a recepción da renda, abre unha nova perspectiva inte
gradora. Nela se concreta o direito a unha vida digna e o deber de 
participación. . . 

Somos conscientes de que con esta medida non. se esgotan as posi- . 
bilidades de redistribución da riqueza.social, para o ·cal a intervención 
pública en diferentes campos resulta imprescindíbel, pero si nos faria 
avanzar máis no obxectivo da erradicación da pobreza e a ~xclusión 
social e na.elevación do indixente.ácategoria de cidadán.+ 



CONGRESO DA MOCIDADE 

Un encontro sobre xóvenes 
# 

sen xovenes 
•H.V. 

O Congreso Galego da Xuventu
de reuniu en Compostela do 23 
ao 25 de Outubro a máis de 
seiscentas persoas. b congreso 
en si consistiu na leitura dunha 
série de conferéncias e celebra
ción de várias mesas redondas 
coa intención de analisar as dife
rentes problemáticas que pade
ce a mocidade. 

Sen embargo duas organiza
cións xuvenís, Galiza Nova e 
Xuventudes Socialistas, denun
ciaron que a mocidade non esta
ba representada. "Nos termos 
nos que se organizou -indicaba 
Galiza Nova-, os xóvenes que 
asistimos fixémolo como meros 
espectadores". O próprio presi
dente do Consello da Xuventude 
de Galiza, Xan Bugallo, criticou 
o Congreso. Cuestións como o 

ensino ou a mili case non foron 
abordados, denunciaba Galiza 
Nova. 

Igualmente polémico resultou o 
custo do Congreso, que se ele
vou a dezaseis millóns de pese
tas, cantidade que vai levar a. . 
Galiza Nova a empregar a sua 
proximidade ao BNG para facer 
unha pergunta parlamentária no 
que respecta á procedéncia dos' 

cartos e a política que, en mate
ria de mocidade, pensa desen
volver a Xunta nos próximos 
tempos. 

Na xornada de clausura trinta 
membros de Galiza Nova, que 
se ausentaran durante o discur
so de Fraga na inauguración, 
instalaron unha pancarta na sala 
que dicia "nen mili nen militares, 
insubmisión". + 

1º CÉRTAME XACOBEO DE POESÍA rnw CONVOCATORIA A GRUPOS CORAIS DE 
A Consellería de RR.11. e Portavoz do Goberno, a través da S.A .. de 11 . GALICIA 

Xestión do plan Xacobeo, convoca o 12 CERTAME XACOBEO DE tif.i: A Conselleria de Relacións lnstitucionais e Portavoz do Goberno, a 
POESÍA, en recordo e como homenaxe á Escola Trovadoresca Medieval, li través da S.A. de Xestióf! do Plan Xacobeo, convoca a 1 ! MOSTRA 
tan vinculada ó Camiño de Santiago, e que supuxo para o entón gatego. IDJÍ. XACOBEA ~E PANXOLINAS, e o 12 CONCURSO "PELEGRIN" DE 
portugués a súa máxima consideración e extensión como lingua poética f*t COMPOSICION DE VILANCICOS OU CANTOS DE NADAL, como tributo á 
no espacio Ibérico. ~{@. gran tradición histórica desta fermosa creación popular que trascendeu 

~~~ os límites xeográficos e lingüisticos de Galicia. · 
BASES: (ÍJ.IB 
1.-Cada participante no presente certame poderá concorrer a todos ou Jm: CONVOCATORIA .DA PRIMEIR~ MOSTRA 

a parte dos tres apartados seguintes (máximo dun traballo por cada j'.@.fil XACOBEA DE PANXOLINAS 
modalidade}: ~Mil. Esta convocatoria rexerase polas seguintes bases: 

A.- Poema ou serie breve de poemas de metro libre (extensión non 1!tt 1.-Cada coral contará cun repertorio de alomenos-cinco panxoliñas ou 
superior ós cen versos). fg¡ cantos galegos de nadal, que completará con outras pezas 

B.- Poema de tema Xacobeo: Camiño de Santiago, lugares ou paixases fi~ nadaleiras do repertorio ata cubrir un tempo de actuación de 
do camiño, a peregrinación, lendas, personaxes ou símbolos rt.¡¡¡ aproximadamente 45 minutos. 
xacobeos, valores e sensibilidades propios do Camiño, etc. f,~J¡¡ 2.- A solicitude para tomar parte nesta convocatoria deberá enviarse ou 

C.- Serie breve de cantigas de tipos e metros similares ós dos f.l1fü presentarse no Departamento de Cultura da S.A. de·Xestión do Plan 
cancioneiros galego-portugueses. ¡:¡¡¡¡~¡ Xacobeo {Rúa dos Feáns NI' 3-baixo, 15706 Santiago de Compostela) 
En ningún dos tres apartados a extensión excederá dos 100 versos. ~I~l antes do día 30 de outubro de 1992. 

2.- os traballos remitiranse nun mesmo sobre, cunha plica cerrada que 1·¡¡j 3.- Antes do día 20 de .nov~br~, as corais que queiran tomar parte 
levará dentro o nome, teléfono, e dirección do concursante xunto !f:~~~¡ ~ _Mostra, deberán envmr 0 Departamento de_ Cultura da S.A. de 
cunha fotocopia do D.N.I.. HM Xest1on do Plan Xa~beo, unha _cassette caseira. ~ravada cunha 

Na pi. fóra deberá · ti'tul dos · ~fü!l mostra deste repertono, acompanada dunha relac1on das pezas a 
1ca, por , . . n 1r ~ os poemas ou senes cosque t'fü intepretar. 

0 .concursante partici~ nos drversos a~rtados. ¡:ri] 4.- Antes do sábado s de decembro, a S.A. de Xestión comunicaralles a 
Ortos traball~ ~ran.~~r antes do dia 3 de deoembro do presente !1~111 cada unha das corais seleccionadas as datas e lugares de actuación. 

:::: : =nte~,~~obeo fj¡J¡¡i s.-As a.ctuacións des!~ Mostra l~varanse a. e.abo en,_diferent~s 
n an M# localidades dos Caminos de Santiago en Gahc11; Canuno frances, 

~~ ~ c:~~~ programas. 111!1 ~~~~ñgou:, ~=· d~;:::a~"g!:¡:OU::e d;o:g:!C:~~~:i~: 
15706 Santiago de Compostela . !!~~li Fisterra. Celebraranse entre os días 20 de decembro de 1992 e o 7 de 
Nesta mesma dirección poderase recibir toda clase de información a if,f)f~ xaneiro de 1993. · 
trav~ dos ~-léfonos: , 5~5936 I ~95939, ~ prefixo 981, así como ª ]1il!l 6.- Cada concerto contará coa actuación de dúas corais, que recibirán 
traves da lma telefon1ca de mformac1on permanente do P!an ri:~i~ unha subvención de 125.000 pts. por coral e concerto. Nos casos en 
Xacobeo: 902-~99300. ¡¡]¡¡~ que algunha das corais seleccionadas actúe na súa propia 

3.- Polo seu caracter de homenaxe á Escola Trovadoresca Galego- ml: localidade, responsabilizarase da organización do concerto, sen 
Portuguesa, e mentras se leva a cabo o ampliación a outras linguas ~@~ variación da cuantía da subvención. 
do Camiño que se prevé para a próxima edición, unicamente serán liítt~ 
válídos os traballos presentados en lingua galega ou portuguesa. mfii PRIMEIRO CONCURSO "PELEGRIN" DE 

4.-Establécense os premios seguintes: i:j\~ VILANCICOS OU CANTOS DE NADAL 
- Tema libre= 600.000 pts. )~}i!j A Consellería de Relacións institucionais a través da S.A. de Xestión 
_Tema xacobeo = 600.000 pts. ilfü do Plan Xacobeo convoca así mesmo un concurso de composición de 
-Serie de cantigas= 600.000 pts. lll\l vilancicos ou cantos de na~I ~~se rexerá pol~s.seguintes bases: 
Por deeisión do xurado, algún destes premios poderá declararse @~i!i 1.-O c:anto en gal~, ~ inédito en le~a e m~sica, adaptado a coral e 
deserto ou dividirse. mm tera unha durac1on m1mma de tres minutos. 

" - d d 
1 

• , ód 
1 

ittf 2.- O autor enviará a partitura do canto ó Departamento de Cultura da 
5.-Ademais dos t~aballos gan~ ores, o xura o se ecc1onara_ t o os ]\fü~ S.A. de Xestión do Plan Xacobeo (Rúa dos Feáns, "3-baixo. 15706 

poemas ou sen~s que .con~!dere merecentes de.ser incluido! ~~n ¡;¡¡:~¡ Santiago) antes do día 30 denovembrode1992. Despois presentará 
volume para ~ _sua pubhcacion. Os autores seleccion~dos percibiran fü!f:¡ a súa obra interpretada por un coro galego nun Festival do que 
unha ~slgn~c1on ~e _so.ooo pts., en concepto ~ dereitos de autor e iHl~ oportunamente se indicará a data e o lugar de celebración. O ensaio 
pota sua as1stenc1a os actos de entrega de prermos. ¡¡¡~¡:;¡¡ e a selección do coro correrán a cargo do concursante, se ben, os 

6.- O xurado estará composto por membros destacados da creación e :j®1l gastos derivados da participación no Festival serán compensados 
crítica poética e por un representante da Consellería de RR.11. e ;Jfü cunha subvención da S.A. ·tie Xestión do Plan xacobeo. 
Portavoz do Goberno e será dado a coñecer oportunamente. :~~·~¡: 3.- un xurado tonnado por ex~os concederá os seguintes premios: 

7.- Poi a súa condición de homenaxe á lírica medieval galego· ¡~¡¡~¡ - Un primeiro premio de 250.000 pts. e trofeo. 
po_rtugu~sa, a !n~rega de pr.emios fara~e en ac~o solemne, con ¡¡,¡¡¡f¡\¡, _un segundo premio de 15i.OOO pts. e placa conmemorativa. 
~s1stenc1a ~! ~ubhco e orgamzado de xeito que sirva ~e ~ordo e ::¡~jj!j _ Un terceiro premio de 100.000 pts. e placa conmemorativa 
recuperac1on das Cortes de Amor e dos desaparecidos Xogos rw 4 A b . d ued · "edade d 5 A. de X sf · d 

Florais". Neste acto haberá representacións e int~rpretacións de Ifü: .- P~ 0 ;s P='ª aspodq ~ran b~? prop' tT ~ ·d t : ion ° 
música e canto medievais a cargo de especialistas. O mesmo tempo, @i~¡ 

1 
an :eco t ~~e lt era pu ica as e u 1 iza as en ro os seus 

premiarase a asistencia de público vestido con traxes de época e as m::¡¡ p ans ac uacion cu ura. 
parexas ou individuos mellor caracterizados recibirán símbolos jl:!@! INFORMACIÓN: 
xacobeos ou obxectos de acibechería compostelá. ¡:¡¡:¡¡[ Para calquera información complementaria relacionada con ambas 

8.- A participación no presente concurso implica a aceptación das súas :~~:::~; convocatorias, poden dirixirse consultas ós teléfonos 595939 e §95936 
bases. Sen con tradición con estas, para calquera detalle non ¡¡¡::¡]::: (prefixo 981) así como a través da liña telefónica 
especificado nelas, a organización resolverá no seu momento. M!i:¡¡ de información permanente do Plan Xacobeo 902199300. 

t CONSELLERÍA DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS 
S.A. XESTION DO PLAN XACOBEO 93 

Q REI DEPORTE 

•VÍTOR MIGUEZ 

• Coa chegada do deporti
vista C/áud;o á selección es
tatal saltaron os fusíbeis do 
deporte galego. Que se era 
unha vitória do balompé pá
trio, que se logo disto se ini
ciába unha nova etapa para 
as nosas equipas ... incluso 
se chegou a dicer que era un 
trunfo de toda a Galiza. Ou 
sexa, que se dixeron moitas 
cousas; todas menos unha, 
que Cláudio Barragán naceu 

. en Valencia e que o único 
trunfo que nos proporcionou 
foi a sua fichaxe polo Depor
tivo. Sentimos decepcionar 
aos despistados, pero o res
to das afirmacións non son 
máis que un enganarnos a 
nós mesmos. 

• Un engano moi parecido 
ao que se lles fai aos xoga
dores do Celta Turista. Os 
nosos colegas do R.N.E. en 
Vigo denunciaron recente
mente que os xogadores non 
só están carentes en moitos 
adestramentos de luz, senon 
que nun desprazamento a 
Aranjuez tiveron que cami
ñar dous quilómetros para 
atopar onde xantar e incluso 
foron aloxados nunha pen
sión onde para ver a TV ha
b i a que pagar. Xa pastos, 
señor Presidente, teña en 
conta que quizais en "roulot
te" lle sai unha miga máis 
barato. 

• O deporte un;versitário se
gue sendo unha pura contra
dición; mentres a equipa do 
vicerreitor compostelano Sal
vador Bará nos anúncia uns 
grandiosos campionatos in
ter-universitários de atletis
mo, estraga paralelamente o 
campo de hoquei sobre erva 
coa colocación dunha cha
mada "carpa da ciéncia" so
bre el. Descoñecemos cal foi 
a valoración dos científicos 
sobre esta carpa, pero polo 
menos para os deportistas, o 
numeriño foi "de circo". 

• Porque ... quen dixo que 
nisto do deporte os galegas 
non batemos marcas? Eis o 
noso ciclismo: ausente de 
patrocinadores, cun baixísi
mo índice de profisionais ou 
sen un triste velódromo do 
que poder presumir; ainda 
por riba recentes estadísti
cas amostran que os gale
gas -logo de madrileños e 
cataláns- ternos o índice 
mais alto de ciclistas mortos 
en estrada. Ou sexa, un país 
con instalacións guineanas 
pero con marcas catalanas. 
Todo un record ... ! 

• Record parecido ao que 
bate ano tras ano Xosé ma
ría Caneda, único presidente 
do futbol galego capaz de 
compaxinar o galeguismo 
verbal mais entusiasta coa 
máis machacante utilización 
do español na sua institu-

. ción. Por se esta contradic
ción se debia a doenzas am
néscias, o B.N.G. de Santia
go tivo a ben recordarlle o 
detalle; recordatório que non 
pudo ser máis oportuno logo 
dos últimos resultados, que 
lle recomendan á S.D. xogar 
menos coa língua e máis 
coa pelota.+ 
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L ÍNGUA E SOCIEDAD E 

Aureli Argemí é 
secretario xeral 
do CIEMEN, 
un 
organismo 
catalán 
adicado 
aos 
trabal los 
sobre as 
minorias 
nacionais, e ·. 
presidente 
para o 
estado 
español do 

Bureau Europeu para as 
·. ·· Unguas Minorizadas, 

. presidindo o recente 
Simposio realizado en 
. Compostela. Para 

Argemi existe unha 
relación directa entre o 
recoñecimento das 
identidades nacionais 
en termos políticos e a 
plena realización dos 
direitos lingüísticos, 
que tamén son 
contemplados pala 
Declaración de Direitos 
Humanos. 

Aureli Argemí 
'Sen vontade política as leis de normalización 
non resolven a discriminación lingüística' 

Poderia facer un pequeno diag
nóstico das línguas n·o Estado 
español a respeito á lexislación 
vixente. 

A experiéncia está demostrando 
que as leis de normalización lin
güística que existen actualmente 
son unhas leis restrictivas ainda 
que, teoricamente, semellen leis 
a bertas para a normalización. 
Penso que fixeron un servizo no 
senso de dar a oportunidade de 
ver que leis deste xénero non fun
cionan, é dicer, que vemos que 
con elas non podemos chegar á 
situación ideal de normalización, 
na que a língua chegue a ser real
mente a norma de uso social. 

O defecto que vemos despois de 
tantos anos é ctue nos decatamos 
de que o efeito que tivo foi, en cer
to modo, positivo, no senso de 
que actualmente pódese dicer que 
toda a sociedade que vive en Ca
taJu ña entende o catalán, p~ro o 
uso social da língua está moi lon
xe de ser normal. 

• MANUEL VILAR 

Cando se redactou a Constitu
ción española houbo quen pen
sou e dixo que a ambigüidade 
nos seus artigos permitira facer 
progresos. A 14 anos vista, que 
balance se pode facer? 

Queríase facer unha leí de norma
lización sobre unha base de discri
minación. Hai unha língua domi
nante, isto non foi contestado nen 

· 'Toda a sociedad.e 
que vive en 
Cataluña entande o 
catalán, pero o uso 
soci~I da língua está 
moi lonxe de ser 
normal". 

na Constitución nen nas leis de 
normalización, e se quer conviver 
con esta língua dominante cando 
os efeitos non poden ser positivos 
para as línguas dominadas. Creo 
que o importante seria reformar a 
lei de base, que é a Constitución, 
para que exista realmente unha 
convivéncia sen ter que talar. 
constantemente de línguas en 
conflito, de línguas en choque, de 
língua dominante e línguas domi
nadas, etc ... 

É partidário de cambiar aspec
tos da Constitución ou prefire 
deixala tal como está e esperar 
avances sociais? 

O mellor seria que cada nación, 
dentro deste conxunto que se cha
ma Estado español, pudese exer
cer todos os seus direitos, pero 
mentres non se dé pódese facer 
moito mais do actual. Calquer lei 
de normalización lingüística, se 
non ten previamente unha reforma 
da Constitución, será sempre un
ha leí coxa e non podemos consi-

derar que a normalidade da vida 
sexa unha sociedade coxa, senón 
que se poda andar coas duas per
nas normalmente. Sen unha refor
ma da Constitución vexo imposí
bel avanzar máis. 

Hai un certo mito que fala de 
que as leis non son tan más, pe
ro que hai deixadez á hora de 
aplicalas. 

Ternos que ter presente que mes
mo coas limitacións que teñen as 
leis de normalización non se pali
can incluso no que di. Falta moitas 
veces a vontade política de aplica
las e existen moitos tabus no sen
tido de rion facer isto ou non apli
car deste modo esta leí. porque 
poderia provocar un conflito que, 
finalmente agroma por deixadez. 
Hai medo, ainda moito mejdo ,. a 
apliaclas en nome dunha convi
véncia, na que perde sempre a 
língua minorizada. 

Por outra parte as leis de normali
zación lingüística son un instru-

mento, como todas as leis, pero 
sen vontade política que as tras; 
cenda non é posíbel avanzar. E 
importante. ter en conta que o que 
fai avanzar a conciéncia é a pre- . 
sión popular que se manifesta 
através das voces políticas, e se 
non hai unha vontade popular de 
base dificilmente se pode reformar 
unha lei. A lei nunha área demo
crática ten que ser para respeitar 
a igualdade dos cidadáns. 

Como ve ese pulso da presión 
popular nas nacións que están 
dentro do Estado español? 

Creo que neste momento hai unha 
certa frustración que leva consigo 
un certo conformismo de resitua
ción. Estamos nun momento peri
goso porque faltan máis iniciativas 
que arrasten na sociedade. Non 
desespero, pero en moitos aspec
tos da nosa vida social estamos 
entrando nun período de crise. Is
to ten de positivo que fai repensar 
moitos problemas e espero que 
tamén o problema lingüístico. 

'Estamos entrando 
nun período de 
crise. lsto fai 
repensar moitos 
problemas e espero 
qu~ tamén o 
problema 
lingüístico". 

Direitos 
individuais e colectivos 

As democrácias ocidentais en
fatizan moito o tema dos direi
tos individuais pero a unha lín
gua minorizada hai que defen
dela con direitos colectivos. Co
mo ve esta polémica xurfdica? 

Nun réxime liberal, coma no que 
vivimos, o que importa son os di
reitos iQdividuais, que cada quen 
poda expresarse como queira. lsto 
é unha falácia, pois que se na co
munidade na que me movo, diga
mos desde o ponto de vista lin
güístico, síntome identificado con 
ese grupo, este grupo non está 
respeitado completamente e, até 
certo ponto, é irrisório que os 
meus direitos individuais sexan 
respeitados porque non poderei 
desenvolverme plenamente se a 
comunidade na que eu vivo non 
pode desenvolverse comigo. Se 
esta comunidade, povo ou nación 
non está plenamente recoñecida 
pois, evidentemetne, os meus di
reitos individuais tampouco o esta
rán plenamente ou non o estarán 
como nas comunidades onde si 
son recoñecidos plenamente. 

Ternos que pensar, e creo que é 
unhp aportación cada vez máis 
sentida, que se o meu colectivo 
non é respeitado plenamente eu 
non podo desenvolver plenamente 
os meus direitos individuais. Neste 
sentido incluso transcéndense 
moitos pontos da Declaración Uni
versal dos Direitos Humanos can
do se fala de que todos os direitos 
teñen que ser respeitados, mesmo 
en situacións de dependéncia. Ac
tualmente a experiéncia demos
trou que en situacións de depen
déncia é imposíbel dese·nvolver 
plenamente os direitos humanos 
individuais. 
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1Todo o que non se identifica 
co Estado é considerado 
marxinal e minoritário' 
A Carta que van asinar os go
vernos europeus tala de lín
guas minoritárias. Non pensa 
que tras esta terminoloxia 
agáchanse intencións domi
nadoras, que haberia que uar 
outra nomenclatura? 

Cando se tala de línguas minori
tárias ou rexionais sempre hai 
detrás unha realidade que non 
se discute, que é a ralidade dos 
estados. mentres que esta no
ción de Estado, noción que non 
tivo unha revisión como conceito 
desde hai máis de un século, 
cando se formou o Estado mo
derno, cando, en cámbio, a so
ciedade e a evolución das cou
sas prometen cuestionar esta 
terminoloxia, se non poñemos 
en entredito esta cuestión de 
base que é a noción de Estado, 
daquela todo o que non se iden
tifique con este Estado será mi
noritário , marxinal , periférico. 
Ternos que chegar a unha con
verxéncia na terminoloxia pero 
pondo todo sobre a mesa, entón 
poderiamos atopar outra lingua
xe. pero cando talamos de mi
norías, grupos étnicos, etc ., 
sempre é para non atacar outro 
cofnceito que parece inatacábel, 
que parece un dogma. Sobreto
do · cando se ve que todo isto é 
contrário á realización plena dos 
direitos que son a base da de
mocrácia ou dun-

1 ha sociedade 
que quixermos 
máis xusta. 

Europa ou non hai lexislación, 
non son consideradas, caso da 
Franza, ou se son consideradas 
hai demasiadas leis, para liquida
las, para dicer: tí podes chegar 
até aquí e non deíca tal ponto. 
En cámbio as línguas que son 
chamadas maioritárias, oficiais 
ou de Estado, non teñen grandes 
lexislacións, só dous ou tres pon
tos, quer dicer, esta é a língua ' 
oficial, que é o caso español, e 
todo o mundo ten o deber de co
ñecela e o direito a usala. Con is
to xa están satisfeitos, pois sa
ben que deste modo esta língua 
cobrirá todo o território do Esta
do. En cámbio nos estatutos de 
autonomía fálase do direito que 
ternos de talar a nosa própria lín
gua, pero non do deber de coñe
cela. Estamos empezando cunha 
discriminación de base. Por iso 
ero que as leis teñen que axudar 
a clarificar moitas cousas, teñen 
que garantir o desenvolvimento 
das línguas, pero nunca teñen 
que ser para limitar e para pór di
ficuldades a ese desenvolvimen
to, senón son leis represivas, ob
xectivamente represivas. 

Hai unha certa má consciéncia 
política en Europa que fai que 
se publique unha Carta das Lín
guas Minoritárias e Rexionais 
que para situacións extremas, 
moribundas ou de agonía, pode 

servir. Polo me
nos hai algo que 
preste unha aten-

Por iso sempre 
se tan leis para 
·protexer ao ín
dio despois de 
ter sido aniquila
do, quer dicer, 
as leis son para 
as minoriais e as 
maiorias non 
precisan de leis 
para defenderse. 

'As línguas que 
son chamadas 

ción particular. 
Pero é en casos 
xa difícilmente 
salvábeis; mais 
polo manso exis
te e demostra 
que hai unha cer
ta consciéncia e 
ganas de solucio
nar o problema, 
sempre e cando, 
e aquí entramos 
na segunda parte 
que é a negativa, 
non perxudique a 
omnipreséncia 

Sobre isto que se 
chaman línguas 
minoritárias en 

maioritárias, 
oficiais ou de 
Estado, non 
teñen grandes 
lexislacións, 
só dous ou tres 
pontos". doutras línguas. + 
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'Se o meu colectivo 
non é respeitado 
plenamente eu non 
podo desenvolver 
plenamente os 
meus di reitos 
individuais". 

Segundo afirma vostede grácias 
á diversidade cultural e lingüís
tica evitouse o uniformismo asi
milador. Pero nesa diversidade 
europea tamén pode acocharse 
uns que dominan e outros que 
son inferiores. 

Tense que matizar moito cando ta
lamos das línguas úteis no mundo 
e creo que hai unhas línguas que 
son úteis no mundo, e isto non se 
pode ignorar. Pero unha língua, 
ademais da sua utilidade é, sobre
todo, a expresión dunha identida
de. As culturas diferentes son a ri
queza da humanidade, as línguas 
diferentes forman parte do ser hu
mano. O ser humano non é unifor
me e isto exprésase culturalmente 
con diversidade. As línguas for
man parte, tamén, deste conxun
to. A identidade expresada na lín
gua é importante para o equilíbrio, 
para a convivéncia, para fomentar 
as relacións humanas. 

Hai outro aspecto que é necesário 
para comunicarnos rapidamente e 
chegar a solucións práticas, etc., 
que existen modos de comunicar
nos con línguas de gran exten
sión, creo que é, tamén, positivo, 
sempre e cando, e aí está o pro
blema, estas línguas máis estendi
das, que sempre son as do poder, 
a tendéncia sexa substituilas po
las que non son do poder. Por que 
se está estendendo o inglés?, por
que é a língua do poder, até ago
ra. Por que actualmente dentro do 
conxunto europeu o alemán cada 
día vai tomando maior poder?, 
porque é a língua do poder econó
mico. O ideal seria o esperanto. 
Actualmente hai outra linguaxe ta
mén que creo que poderia dar 
moito para que o inglés ou outras 
línguas non se impoñan, seria a 
capacidade informática, para facer 
unha tradución mecánica, todo is
to pode servir para non perder ou 
conservar a consciéncia da dife
réncia como algo positivo. A lín
gua, cando é do poder, ao final 
tende ou axuda a criar a uniformi
dade. Por exemplo ternos o caso 
da música. Esta tramítese en in
glés, é unha música que vai im
pondo modos na nosa sociedade, 
cada vez estamos máis ligados 
aos fast food e a todos e.ses res
taurantes que están nacendo por 
todas partes. Perdemos o gosto e 
outras moitas cousas ligadas ao 
noso modo de ser. Neste sentido 
creo que ternos que ser conscien
tes de que son necesárias as 
grandes línguas de comunicación · 
pero evitando que sexan de subs
titución. 

Separación de línguas · 

Fala de "separación de lín
guas", que é exactamente iso? 

A separación de línguas significa 
que para existiren interlocutores 
soberanos ternos que distinguir 
moi ben que ti e máis eu somos 
diferentes, que estamos separa-

dos e non unidos, confundidos, 
entón podemos talar de sermos 
interlocutores. Nas línguas pasa o 
mesmo. A separación de línguas é 
que a miña própria poda expresar
se no seu território coa tua área. 
Nese sentido pode haber un diálo
go de intercámbio de culturas. A 
língua vai sempre ligada a un terri
tório, ten o seu próprio território 
que non pode ser invadido por ou
tro que non me permite expresar
me plenamente como ti o fas no 
teu. Aqui hai unha diferéncia, por
que en Madrid son monolíngües, 
normal, pero non poden imporme 
a min que falo outra língua ser bi
língüe ou ter un território bilingüi
zado, que me cria problemas de 
coexisténcia porque están inva
diendo unha zona que non lles é 
própria. 

Engado que separación non quer 
dicer enfrentamento, separación 
quer dicer unicamente recoñeci
mento de identidades diversas. 

'En situacións de 
dependéncia é 
imposíbel 
desenvolver 
plenamente os 
direitos humanos 
individuais". 

Para vostede a saída pasaría 
por unha nova orde mundial ba
sada nos direitos das persoas e 
dos povos. Que é exactamente 
o que propón? 

Creo que a orde mundial actual es
tá moi condicionada. Hai unhas co
ordenadas de poderes, de explota
ción, unha mínima parte da huma
nidade vive mil veces mellar que a 

. maioria, entón é que algo non fun
ciona. Podíamos falar non só de 
economía senón, tamén, de cultu
ra. A capacidade que eu teño de 
cultura é moi superior á capacida
de que ten de ver .as cousas un 
que non pode ter acceso á escala. 
Todo isto é a arde que. ternos ac
tualmente. Se tivermos outros pon
tos de referéncia, que serian os di
reitos humanos individuais e colec
tivos, criaríase outra dinámica. 

Concretando no Estado español, 
iso seria recoñecer o dirieto de 
autodeterminación dos povos. 

Se admitimos que cada povo poda 
expresarse plenamente ten que 
ter os meios para exercer e de
senvolver os seus próprios direi
tos. O primeiro direito dun povo é 
a autodeterminación. O resultado 
non seria España, seria outra cau
sa, pero seria outra causa mellor 
porque corresponderia ·mellor ao 
que todo o mundo confesa, hipo
critamente quizá, pois todo o mun
do di que os pavos teñen direito á 
autodeterminación. Realicemos is
to e veremos os resultados. 

Desde o centro dise que coidado 
cos nacionalismos porque crean 
conflitos. A miña resposta é que é 
verdade, pero hai un nacionalismo 
que foi o que criou o problema 
que é o nacionalismo de Estado. 
Daquela falernos de todos os na
cionalismos, dos que se dan en 
Europa os máis perigosos son o 
nacionalismo dos estados, que es
tán criando situacións catastrófi
cas, guerras. Se isto se quixese 

solucionar antes haberia, quizáis e 
coma S"'empre haberá, dificuldades 
de convivéncia pero tamén habe
ria posibilidade de entendimento e 
hai exemplos en Europa diso. Aí 
ternos o caso de Checoslováquia, 
que andan a buscar solucións pa
ra conviver doutro modo, pois, non 

. eren que o futuro sexa o estado 
unitário e buscando novas fórmu
las. Todo isto é positivo sempre e 
cando do conflito saia un modo 
mellar de viver xuntos. A nova ar
de mundial no Estado español le
vari a a outra maneira de ser e 
conviver neste espazo xeográfico. 

Se a independéncia non é en to
dos os eidos pode incluso levar 
a unha perda de identidade. Es
tou a pensar no caso irlandés. 

O irlandés non se sente identifica
do coa sua própria língua, pero 
hai outros elementos de identida
de. Séntense diferentes dos ingle
ses ainda que talen a mesma lín
gua. Pero un povo que ten a sua 
própria língua ten que criar cons
ciéncia de que a língua é unha ex
presión importantísima da cultura 
diferente. Nese senso Irlanda ató
pase a me~ade de camiño; por un 
lado afirma a sua própria identida
de frente aos ingleses e, en cám
bio, non busca todos os meios pa
ra desenvolver a sua própria iden
tidade na sua própria língua, que 
a ten, pero nun nível simbólico e 
non prático. · 

Que aporta no Estado españo a 
Carta Europea para as Línguas 
Minoritárias. 

Basicamente non aporta nada, pe
ro hai que recoñecer duas ou tres 
causas positivas. Hai unha insis
téncia sobre o esforzo que se ten 
que facer para poder achegar a 
comprender máis o que significa a 
unidade das línguas. Para o caso 
catalán e valenciano é importante 
un esforzo para chegar a un en
tendimento. O galega e o portu
gués tamén. A Carta pode abrir 
unhas portas de discusión para 
superar divisións que, xeralmente, 

· criaron os estados. Outro lado po
sitivo é a insisténcia sobre as rela
cións tora das fronteiras. No caso 
catalán é clarísimo xa que ternos 
unha parte noutro estado e o fo
mento das relacións ten que ser 
importante. Hoxe topamos leis 
nun Estado que non impeden che
gar a outro. A nós danos un argu
mento máis que nos di que pode
mos avanzar, por iso digo que é 
algo positivo. E hai un outro as
pecto que é que exista unha cons
ciéncia social de que hai línguas 
en Europa que teñen que ser res
peitadas. Nese sentido se se cám
bian as mentalidades, os de fara 
entenderán que falernos diferente 
e se veñen a viver aqui verán que 
aprender o catalán é algo positivo, 
causa que non tan agora que 
aprenden a "língua". Nese sentido 
a Carta pode criar unha certa opi
nión pública de mais respeito ás 
linguas. O negativo é que na CE 
se manteñan como línguas oficiais 
tan só as dos estados.+ 

'As culturas 
diferentes son a 
riqueza da 
humanidade, as 
línguas diferentes 
forman parte do ser 
humano". 



16 ~~~~9=UBRODE1992 GALIZA E MUNDO 
~~~~~~~~~~~~~~~-:-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~l~l~A:___:A~L~D~E=-=-=A--=G=--=-L~O~B=--=-=A~L=--~_:__~~~~~~~~~~~~~~~-

Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
{Fel.ipe González) 

I 

Un importante grupo 
periodístico multimédia 
de A Coruña fixo correr o 
rumor de que perdera 
mil millóns de pesetas 
nunha fracasada 
operación con divisas. 
Extraños estes 
empresários que coa 
boca pequena anúncián 
os seus próprios erros, 
especialmente en fase 

. de negociación salarial. 
É o patentado sistema 
Solchagade 
reconversión: amplificar , 
a crise para apretar o 
cinto. 

Os 
no.rteamericanos 
están poñendo de moda 
o ensinar o cu. O máis 
famoso foi o de Michel 
Douglas en Instinto 
Básico. Pero a tendéncia 
vai en crecemento. En 
só un mes ensinárono 
tamén Claude Van 
Danme en Soldado 
Universal, Tom Cruise 
en Horizontes moi 
lonxanos, así como o 
menos famoso 

"' protagonista do 
Cortador de Cespede. 
Cusa propósito, 
axexados e musculosos. 
En todo caso, mellar que 
os biceps de Rambo. 

Xa non hai 
patriotismo, nen hai 
nada. Trescentas mil 
pesetas cobran os 
soldados da Lexión por ir 
a Bósnia a repartir 
barras de pan. Nostálxia 
dos tempos nos que 
eran Nóvios de la 

O nacionalismo . vive 
O Manir,esto Ga/icia Vive, con to
do o qae implica, é algo intere
santé. Máis que polo que di, máis 
que polo que oferece explicita
mente, pola suma de vontades 
que parece concitar, que de feito 
xa concita. Entre os primeiros asi
nantes figuran persoas que pode 
que non asumisen protagonismo 
público nengun de carácter políti
co desde os tempos de Unidade 
Galega. Hai xentes moi ilustres 
do galeguismo histórico, como 
Fernández del Riego. Figuras, co
ma A. Torres Queiruga, de indis
cutíbel solvéncia e releváncia in
telectual, · a quen eu, polo menos, 
non lle lembro posicionamento 
explícito desta entidade. E, penso 
que un dos detalles máis impor
tantes é a preséncia de persoas 
non encadrábeis no nacionalismo 
radical e que anteriormente partí- · 
ciparon en política, mesmo en 
postos certamente sobrance!iros, 
con ou dentro de forzas de ámbi
to estatal: os casos de Carlos Ca
sares e de A. Fernández Barreiro. 

Notábeis e moi plurais apoios: ou 
vontades, que parece que a pa
labra anterior suscita a impresión 
de algo que se dá dese fora, e 
supoño, espero, que non será o 
caso. Acontece, por outra banda, 
o que non podía ser menos: 
quen moito abranxe, pouco aper
ta, sen ánimo de descalificar, ou 
sexa: amáis pluralidade, menos· 
concreción; a máis concesión, 
menos especificidade. 

E asi, o chamamento é a prol dun
ha forza "de unidade ga/eguista" e 
non explicitamente nacionalista. 
Non hai proposición nengunha, a 
priori, de modelo de status político 
para o país nen de hipotéticas re
lacións ou sistema de participa
ción no Estado e.$pañol ou neu
tros organismos supranacionais: 
só a constatación e a asunción da 
democrácia e a autonomia .(auto
governo a ampliar) e mais a con
ceición de Europa (a gran pala
bra) como "lugar solidário" onde 
realizármonos humana e nacio
nalmente. Por outra banda, non 
parece que estas caréncias ou vo
luntárias autorrenúncias· revistan, 
arestora mesmo, releváncia esen
cial: do panorama eleitoral paré
cese inferir, paréceme inferir, a 
conveniéncia da conxunción de 
forzas no campo do nacionalismo 
e do galeguismo; a autonomía é 
marco inesquivábel e, de momen
to, válido para todos; irnos clara
mente cara Europa (sexa o que 
for o que cadaquén queira dicer 
cando talan diso). Pode que futuro 
se bote de menos máis concre
ción, máis definición, pero, aresto
ra, a de Galicia Vive cobre, penso, 
os mínimos, polo menos como po
síbel forza eleitoral. Para constituir 
un partido, con todo o que implica, 
é outra cousa. 

Cordialidade e p()lítica 

Os direitos humanos, a igualda
de dos sexos, progreso e xustiza 
social, pacifismo ... A triloxia da 
Revolución francesa. Falta o li
beralismo, palabra de equivoci
dade adquirida que poderia ser 
até intolerábel para algun ou pa
ra moitos, non, supoño, para to
dos. Parte importante das ideas
forza que, no campo progresista, 
parecen imporse ou polo menos 
asentar na Europa post-blocas, 
disque do post-comunismo. Tal 
ideário, con tales promotores, 
deberia ou poderia redundar na 
constitución dun espazo político 
próprio, na adquisición dun etei-
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torado a termo, imediato ou non, 
relativamente curto. Pero neste 
país, bastante precapitalista ain
da segundo alguns, con hábitos 
pre-políticos segundo outros, os 
experimentos, as navidades, vé
ñeno tendo bastante difícil. Se 
en todo e en todas as partes é 
corrente que o novo tarde en im
plantarse, na Galiza, e en políti
ca, posibelmente máis. 

A estratéxia manifesta para ten
talo, apresentada ademais como 
outra das ideas-forza da nova 
(hipotética) organización, é o 
achegamento cordial á socieda
de. Unha cordia/idade que teño 
entendido que houbo xa quen 
salientou como rasgo diferencial 
da nova instáncia verbo da outra. 
Dese nacionalismo que quen eu 
considero un dos máis conspi
cuos representantes e intérpre
tes do anti-nacionalismo, o colu
nista Carlos Luís· Rodríguez, de
finira hai tempo como de rostro 
hosco ou algo asi. 

O que pasa. é, creo eu, que re
su Ita inxusto, e pode resultar 
mixtificador, negarlle cordialidade 
no Bloque, á sua acción política 
e ao fondo do que emana. Cor
dial é, ben se sabe, o próprio, o 
que pertnce, o que procede do 
corazón. Non hai cordialidade na 
conceición, no próprio sentimen
to da Galiza que menifestan (ou 
parecen) moitas xentes do BNG? 
Non hai cordialidade nas loitas, 
máis ou menos discutíbeis en 
canto á xénese, desenvolvimen
to e estratéxia, por intereses po
pulares? Non haberá cordialida
de na própria confrontación, ain
da na moi acre? Tampouco no 
eventual reproche á sociedade 
por accións ou por opcións máis 
ou menos.pontuais, máis ou me
nos permanentes? Non hai cor
dialidade no 25 de Xullo? 

Eu, con todo o respeito, proporí- . 
alles aos de Galicia Vive, de 
quereren seguir por ese vieiro, 
que cambiasen a expresión. Non 
sei se o supradito C.L.R. falou 
tamén de nacionalismo de rostro 
amable, e onde non, oferézollo 
eu como posíbel hipótese de tra
ballo. Pode parecer un tanto 
equívoco, pouco político e ex
cluinte dunha forte acción 
reivindicativa, aspecto tocante ao 
que non sei se os mentores e os 
asinantes do Chamamento pen
saron nen proxectaron nada. En 
todo caso, algunha expresión por 

ese campo semántico resultaría, 
entendo, máis precisa e se cadra 
máis honesta ca o tal cordialis
mo, que a tal cordialidade pre
suntamente exclusiva. 

Alguns estigmas 

Que non lle quita nada á conve
niéncia, é outro pensar meu, de 
que o Bloque, os do Bloque, pu
xesen os meios, alguns meios, 
para tentar desembarazarse, se 
pode ser de vez, do xa case vello 
cartel. Beiras posibelmente faría 
ben en tentar automoderar un 
pouco a expresión verbal e mais 
a posta en cena; non penso que 
as explicacións no sentido dunha 
presunta intención catártica abon
d en para xustificar todas as 
arroutadas, nen menos para con
vencer ao co-
mu n dos cida-
dáns. O ton e o 
continente de 
Beiras teñen si
do nestes anos 
pasados un dos 
activos máis im
portantes da po
lítica e mais da 
imaxé pública 
do nacionalis
mo; ultimamen
te, o exce~o, po
de que parcial
mente debido ao 
contra-ataque 
ou a unha de-

Os 
promotores 
deberian 
cambiar o de 
achegamento 
cordial por 
nacionalismo 
amábel. 

fensa mellor por parte do contrá
rio político, penso que ameaza, 
que se cadra deteriora esa imaxe; 
e desde logo, non convene á 
maioria, á que se cadra tampouco 
antes convencía, pero que penso 
que o respeitaban. Posibelmente 
faria ben deixándose de anunciar 
incéndios que non prenden, de 
fustigar aos seus contrários a gol
pe de epíteto procedente de ar
gots españois. Non substituen a 
acción nen a oposición política no 
labor de desgaste do poder, non 
esclarecen nen atraen positiva
mente, penso eu, á 111aioria dos 
galegas. habia deixar tranquilas 
as pias de auga bendita e as xa
culatórias. 

Porque, transcendendo a Beiras, 
a atitude manifesta dalguns frente 
das institucións relixiosas, cando 
non dos símbolos e da relixión en 
por ela é, tora xa de considera
cións ideolóxicas, un dos activos 
negativos máis importantes xo
gando (a miúdo inxustamente) en 
contra se cadra do nacionalismo 

tooo, e sigo a opinar persoalmen
te. Non se trata de críticas pon
tuais, nen simplesmente políticas 
ou sociolóxicas, senón; no menor 
dos casos, de prevención e par
cialidade; no pior, de. hostilidade 
activa e integral, e aqui non está 
libre tampouco este periódico, 
. non sempre precisa nen exclusi
'1amente en artigos ou en traba
llos de colaboración e de opinión. 
Eu considero isto un lastre máis 
dos que carrega parte do nacio
nalismo galego, algo políticamen
te anacrónico, se non cavernário, 
á parte, insisto, a consideración 
moral. Podo entender alguns de
safogos persoais, a pervivéncia 
de certos hábitos e a tendéncia 
ou a necesidade dalgun líder ·ou 
dalgun meio de mandar acenos 
de complicidade; pero non que se 
permita, nen moito menos que se 
promova que o interese particular 
atente contra princípios de neu
tralidade estabelecidos estatuta
riamente. Tampouco entendo a 
acción política do que, cos seus 
acenos a uns poucos, acada ou 
pode acadar a desconfianza dos 
máis. E tampouco o comentário 
groseiro, sobretodo desde tribu
nas públicas. 

Sitio comun 

O BNG non é ainda a frente de 
tocios, X.M. Beiras non leva traza 
de presidenciábel. Moito lastre 
que ceibar, moito aceno que 
abandonar, moita política que fa
cer e que aprender. Mália todo, e 
a sua aparente vocación de mino
ria cualificada, seg u e a ser a ref e
réncia fundamental do nacionalis
mo galego; a bandeira da sobera
nia nacional, sen menoscabo da 
actuación no marco autonómico; 
a acción reivindicativa, ainda non 
proverbial, pero si coñecida e re
coñecida no país; a convocatória 
do Dia da Pátria, a cita básica do 
galeguismo político. 

O dos de Galicia Vive pode pro
meter. Desde 1979 pasaron moi
tas cousas, e Unidade Galega xa 
non é, penso, unha referéncia 
válida. Pero poden ter tirón elei
toral. O de constituírense, ou re
constituírense, en partido, nada 
menos ca en Partido Galeguista, 
xa veremos en que queda. Pero 
fan ben en tentalo, e seria bon, 
penso eu , que lles saíse. Porque 
de sempre, desde a transición , 
houbo este outro galeguismo : 
menos combativo e máis toleran
te , menos intransixente (para 
ben e para mal) e máis doado, 
se cadra, de asumir. E non so
bra, segundo as miñas contas , 
nen moito menos, neste país. 

De feito, penso que no e desde o 
nacionalismo galega arestora 
non sobra ninguén. Non se está 
para eses luxas. De feito , enten
do que, para os tempos imedia
tos, seria preferíbel, seria, se ca- · 
dra, necesário promover un acor
de amplo con vistas, polo me
nos, a algunha das convocató
rias eleitorais. Uris renunciando 
á pretensión inútil de ser frente 
única, ainda qu~ recoñecéndose
lle a sua hexemonia. Outros sen 
prescindir dos seus obxectivos 
de constitución partidária, pero 
aceitando que, de momento, 
son, en todo caso, proxecto, po
sibilidade e esperanza. Cues
tións suficientemente complexas, 
suficientemente intrincadas, vis
tas as atitudes, os diceres e as 
relacións dentro deste mini-mun
do, para ser tema, polo menos, 
doutro artigo. 

Porque o que é a CNG, de mo
mento, non me dá para tanto.+ 

XosÉ M. GoNZAI.EZ 
(LUGO) 



SUMA E SEGUE 
NANINA SANTOS 

O paro vai petando nas portas das casas. Cada vez con mais for
za engrosa a lista de ogrigados seguidores. 

Nesta perspectiva, as xentes non ousan pór exixéncias para 
aceitar un traballo (contratos, Seguridade Social, garantías sanitá
rias, seguridade elemental, sálario, horário), porque precisan co
brar seis patacos a fin de mes ou no cabo da semana. 

Asi os 58 empregados de ARDYSTIL (mormente mozas novas), 
asfixiando nunhas instalacións carentes de mínimos, decidaban 
oito horas diárias, e mais, a estampar, fixar e secar as teas para 
decorar fogares. 

Vinteduas padecen agora un ''.estraño mal". Unha enfermidade 
laboral non rexistada. Catro operárias faleceron xa. A Milagros 
Luca enterrárona a semana pasada. A Andrés Méndez, doutra 
empresa, tamén. 

Os beneficios debecidos por estes empresários són o verdadeiro 
resporrsábel. 

Con eles, como cos da colza, non se alporizará roáis sociedade 
que a dos afectados, familiares e amigos. 

Despois de todo, eles non son delicuentes senón honestos e 
arriscados cidadáns que promoven emprego e axudan ao pro
greso e á modernidade. • 

As oposicións de 
Auxiliares 
de Bibliotecas 
da Universidade 
de Vigo. História 
dunha trapallada 
No DOG do 31 de Marzo de 
1992 convocábanse oposicións 
para auxiliares de biblioteca 
(grupo O) nas tres universidades 
galegas. 

Con posterioridade, no mes de 
Setembro, fixaríase a data da pri
meira proba, que pro "desígnio 
inescrutábel da Providéncia" coin
cidiu o mesmo dia e á mesma ho
ra nas tres universidades (3 de 
Outubro ás 11 da mañá), co que, 
sen maior explicación, provocá
base un salientábel perxuízo aos 
opositores matriculados nas tres. 

Nós, en nome dunha persoa que 
non podía facelo, seguimos todo 
o proceso posterior á celebra
ción do primeiro exame na Uni
versidade de Vigo. 

Asi , o Xoves 8 saía a 
escolma de aprobados 
no primeiro exercício 
(un simples ronsel de 
nemes coas suas pon
tuacións á beira), sen 
nengunha explicación 
verbo dos critérios 
empregados na co
rr-ección. 

O azar, na sua infinita 
sabedoria, fixo que o 
primeiro dia lectivo pa
ra reclamar . fose o 
Martes 13. Amén des
te dia, negro para os 
supersticiosos, o tribu
nal tivo a ben dar un 
amplo prazo (2 dias) 
para apresentar alega
cións, antes do 2º exa-

. me (Vernres 16 ás 
9,30 horas). 

O certo é que unha boa 
. morea. de persoas apre-

sentaron alegacións, pedindo o 
único que podian pedir: a revisión 
do seu exame (polo mesmo tribu
nal e sen comparanza cos últimos 
aprobados nen coa mínima ga
rantia de imparcialidade); ca gallo 
de ver se os membros do "presti
xioso colectivo"', nalgun lapsus 
ment;s se terian trabucado, país 
pensar outra 
causa de tan "in-
c o r r u ptí b ef' e 
''intachábel11 -gru
po, seria pensar 
o impensábel. 

Para o que non 
teña experién
cia nestas an
gueiras , dire
mos que apre
sentar unha re
clamación, re-
curso, súplica, 
instáncia, etc. , 

Postos a 
buscar 
garantias, 
seria máis 
lóxico 
fechalos a 
eles. 

(entre outros nomes que dan os 
leguleios ás coartadas para xus
tificar en último caso as trapalla
das e actas delicitivas de toda 
caste), cómpre ser un experto en 
"gramática parda". · 

Cómpre ser paciente (coma o 
Santo Xob) para non dar rédea 

MARCE LINO 

OS 'ABUTRES VAN 

~~CARROÑA 
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solta á carraxe, vixiante coma a 
águia para ter bon coidado de 
que lle carimben a un a fotocópia 
do escrito (non lle vaian negar 
despois, que o tiver entregado no 
Rexisto); e, sobretodo, pousón e 
pachorrudo, para agardar a reso
lución, que chegará Deus diante!, 
cando as árbores camiñen. 

Quen isto escrebe, apresentou a 
devandita instáncia, e como vos
tedes se imaxinan, fixéronlle tan
to caso coma o tolo á lama. 

Pergúntome eu, queridos leito
res (na miña jnfinlta inxenuida
de), se existen verdadeiras ga
rantias nun tribunal de oposi
ción, formado por seis membros, 
que segundo as suas. própr-ias 
palabras reuniuse o d1a antes 
para redactar o exame e logo fe
chalo nunha caixa forte (estaría 
o exame escrito sobre pranchas 
de ouro?); cando, e postas a 
buscar garantías, seria máis léxi
co fechalos a eles. 

Non sei se filtraron ou non as 
preguntas, ou para ser máis 
exactos, non teño probas eviden
tes de o teren feito, pois nen ~les 
pinchei o te1éfono á maneira dos 
lacaios de Corcuera nen tampou
co me dediquei a se9uir os seus 

· pasos, pero un proceso que sis
tematicamente amasa ·un total e 
absoluto escurantismo diante 
das demandas dos opositores 
faise máis que sospeitoso para 
as persoas decentes. 

Quero crer que Antón Vidal An
dión (xerente da Universidade 
de Vigo), Manuel Castro -Oliva 
{do -carpo de xestión da mesma 
unlversidade), as representantes 
da Universidade: Paz Canduela 
e Inés Alonso,· e os representan
tes do comité de empresa: Luís 
Pérez Gómez e Carlos MoJline
do Lois, non forman un tribuna! 
corrupto e prevaricador, como 
tantos outros que campan ás 

· suas anchas ao longo do noso · 
país, . sinaladamente na archico.:. 
rrupta e opusdeista universidade 
herculina, máis famosa por ac-

. tos de inlquidade como o s.eu 
comportamen1o cos bolseiros de 
biblioteca, que pala sua aporta- . 
ción· á ciéncia. 

Sabemos do difícil que resulta 
detectar a corrupción con pro
bas tanxíbeis (as delincuentes 
máis hábeis non deixan probas); 
pero si sabemos da incapacida
de de moitos funcionários apro
bados nesa espécie de "oposi
dóns patrióticas" (nome dun tipo 
de oposición dos primeiros anos 
do franquismo) , servíndose dun 
mecanismo, vulgarmente coñe
cido co nome dun artilúxio da 
instalación eléctrica; e sobreto
do, pedimos transparéncia, clari
dade e uns mecanismos axeita
dos de control, para impedir tra
palladas coma as da Universida
de de Vigo; que se non amañou 
esta opo~ición, mesmamente 
paréceo. E mellar que as institu
cións amañen o fraude, pois se
nón, calquer día alguén farao 
poi a "brava".+ 

XosÉ VICENZO FREIRE l..EsT-ON 
-(VIGO) 

Satisfacción 
de Santamarina 
No -nº 537 do -semanário A Nosa 
Terra pode-se ler a maior estupi
dez dos ú1timos anos (da .qual o 
ANT náo é responsável) e é a 
seguinte: "Antón Santamarina 
sinte-~e satisfeito por.que todas 
as colaborac;óes em galega dos 
jornais seguem a norma do Insti
tuto :Gallego de la Lengua"(sic). 
Obviamente, sr. Santamarina, 
além das cartas ao director 
nehum jornal ga1ego (sic) publica 
nada qu~ náo esteja na norma 
essaP E cerno s·e o General 
Franco declarase, no seu día, 
que andava feliz porque nenhum 
comunista resultava -eleito a pro
curador nas Cortes Espanho-
las ... Valente asneira, meu sen-
hor ... Mas se botara urna olhada 
a "Aldeia Global" do semanário A 
Nosa Terra sguramente ficaria 
desolado, pois ainda nao li nen
hu ma carta ·nessa secc;ao que 
cumprise essa norma totalmen
te. Mais sim há muitas em reinte
grado, cousa que aproveito para 
agraeecer ao semanário ainda 
que no fundo, ·só toma nota da 
realidade social; causa que fal
seiam . os jornais limitandose 
quase eni esdus·iva a publicar 

mu e rl e. E despois falan 
dos insubmisos. 

O PP maniféstase en 
todas partes contra os 
recargos sobre o tipo do 
Imposto de Actividades 
Económicas. A 
Deputación de 
Pontevedra, en cámbio, 
non se deprocatou da 
consigna partidária 
porque puxo o recargo 
máximo que autoriza a 
lei: o 40%. 

Xa se sabe que 
Petra Kel ly estaba 
dormida cando decideu 
suicidarse. Nas últimas 
semanas ela e Gerd 
Bastian atravesaban 
unha época de optimismo 
(ou era de pesimismo? 
Que n,isto a información 
do governo tampouco 
está moi clara). A poHcia 
descartou que os 
asesinara un grupo da 
extrema dereita (pero 

• non quedaran en que 
1 

: fora un suicídio?). Eran 
¡ os últi[llos utópicos, 
: sinalan os comentaristas. 
1 

~ Voltamos vivir no mellar 
1 

: dos mundos posíbeis. 
~ Que tranquilidade. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
~ 

l 

Zapatóns volve a 
viaxar. Agora a México. 
Despois da ARE 
quedara sen biU~tes. 

~ Parece que xa lle volven 
~ fiar as axéncias. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J Vagóns de 

fumadores, vagóns de 
non fumadores. En 
realidade o que molesta 
nos trens é ese 
arrecendo a urinário 
atascado que ven desde 
Hendaia. 

Galicia come. Abaixo 
· asinantes: macarróns coff 
carne, cordon bleu, polbo 

. ao _ali-oH, suso de toro, 
pastel de. pe1xe, lasaña, 
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sandwich tres pisos, 
almóndigas, ensalada 
vexetal, choucrute, 
empanada, marran glacé, 
café e copa. On parle 
fran9ais. 

O libro de Madonna, 
Sex, vale 7.500 pesetas. 
Case o mesmo que o 
último de González Laxe 
dedicado á estrutura 
económica de Galiza. 
Outro libro de moda, A 
ventaxa competitiva das 
nacións de Michael 
Porter, acada as seis mil. 
E ainda queren que a 
xente lea. 

A sección galega 
do SlowFood 
( ou seña Comida lenta) 
organiza unha "cene di 
fraternitá coa altruista 
idea de recadar fondos 
para un proxecto próprio 
de axuda á reforestación 
da Amazónia e, áo 
mesmo tempo, celebrar ·a 
repercusión que para a 
gastronomia do vello . 
continente representou o 
Descobrimento". 
Guillermo Campos, 
presidente da sección, 
califica a celebración de 
"solidária e festeira". É 
de supoñer que a 
próxima larpeirada será 
pala guerra de Bósnia e 
outra -inexcusábel- en 
solidariedade con 
Somália. 

••••••••••••• 
r----, 
1 A NOSA TERRA 1 
1 PRECISA 1 
1 1 
1 Ax entes 1 
I Comerciais I 
1 Para todas as cidades e 1 

vilas da Caliza. 

1 -Traballo a realizar: 1 
1 

vendas, publicidade e 

1 subscr.icións. 

1 
-Pago a comisión. 

1 As persoas interesadas 

1 poden telefonar ao 1 
(986) 43 38 30 

1 polas mañás, perguntar por 1 
César Pazos. 

L--~-.J 

"cousinhas" dos dous de sem
pre ... Como se na Gal iza náo 
houver outro escritor ... + 

A.AA. 
(MADRID) 

Asociación 
de amigos· do 
Athletic 
de Bilbao 
na Coruña 
Esta asociación naceu esponta
neamente duns cantos seguido
res do Athletic, e a miña integra
ción na mesma foi motivada pala 
símpatia que sentin por ese clu
be a partir de velo xogar no prí
mei ro trofeo Teresa Herrea que 
se xogou en Riazor entre o Ath
letic e o Sevilla, partido que ga
ño u o Sevilla por tres goles a 
dous, ao seguir a traxectória de
se clube e todo o seu historial, 
observei, que naqueles intres e 
durante bastante tempo, os xo
gadores dese clube foron a base 
da selección española, nun tem
po en que a arma principal da 
seleccion era a fúría, que de vez 
en cando ainda xurde en S. Ma
més, e que segue senda a arma 
principal dos xogadores bascos. 

ROMÁN SESTO 

Outro dos motivos da miña ade-
miración por es
te clube, é o seu 
funcionamento 
interno e o seu 
rechazo a fichar 
estranxeiros, in
vesti ndo todos 
os ingresos na 
formación da 
sua própria can
teira, deste xeito 
as suas finan
zas nunca van 
parar ao extran-
x e ir o. O éxito 

O motivo da 
miña 
ademiración é 
o seu rechazo 
a fichar 
extranxeiros. 

desta maneira de funcionar esta 

garantido, vendo que a maioria 
dos clubes españois estan surti
dos de xogadores bascos; outro 
aspecto positivo é que calquer 
xogador basco ten libre acceso 
ás instalacións de Lezama para 
realizar a sua preparación, reha
bilitación, ou mantímento, contan
do cunha equipa técnica com
posta polos mellares xogadores e 
técnicos saídos daquel país, taís 
como lríbar e outros. 

Outro dos pontos positivos é o 
apoio que este clube presta ás 
peñas, en todo o país, pondo un 
directivo exclusivamente ao ser-

vizo das mesmas, que son tres
centas e pico, asi como tamén a 
colaboración e promoción; como 
dado de referéncia é a nasa, que 
veu exclusivamente inaugurala o 
presidente do Athletic S. Ler
chundi, senda máis tarde recebi
dos tamén en Bilbao, dándonos 
unha grande acollida coas máís 
exquisitas atencíóns. 

Por todo o exposto, non quero 
que ísto se interprete como única 
equipa favorita da míña paixón, 
por riba de todo están os clubes 
galegas, principalmente o Depor
tivo pero deixando moíto que de
sexar estes, en canto á atención 
ao futbol base, que sempre se 
meten nos programas, pero ao 
pouco tempo esquécense. 

E para rematar, dicer que o moti
vo principal deste escrito é dar a 
saber que o 13 e 14 de Maio ce
lebrarase na Coruña o congreso 
de peñas deste clube , espera
mos que asistan a maioria das 
mesmas e que para nós será un 
enorme estímulo este aconteci
mento xa que a nosa acaba de 
constituirse; por outra banda ta
mén A Coruña e Galiza se verán 
agasalladas por este aconteci 
m ento . Agardamas que os 
meios informativos colaboren 
nesta taref a. + 

EDUARDO MARTINEZ PROCEDO 
SÉSAMO (CUllEREDO) 

r-------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
-A xornada 
escolar 
Os pais que desexamos unha 
mellor calidade no ensino para 
os nosos tillos vemos con tristu
ra e impoténcia como nos van 
metendo a xornada única pola 
porta falsa. A Administración 
foina consentindo solapada
mente nalguns centros para ir 
sementando a discórida. 

Non se ten en conta o informe 
que a própria Xunta encarregou 
ao l.C.E., por mantera tese de 
que a xornada única vai en con
tra o rendímento escolar dos alu
nas. A prensa salienta calquer 
incidente a favor da xornada úni
ca para entrar ao reP.arto de 
subvencións que as consellarias 
reparten via publicidade pagada. 

Cales son as pretensións 
da Consellaria 

...,_) 

de Educación? 

No fondo da cuestión subxace a 
política privatizadora que perco
rre toda a sociedade, que ~e
gue as directrices do F.M.I. sen 
importar para nda a vida dos ci
dadáns. A dispersión da povoa
ción na Galiza obriga aos alu
nes a empregar moito tempo en 
chegar aos centros escolares. A 
xornada única obrigaríaos a 
madrugar ainda máis e a pasar 
moitas horas sen unha comida 
axeitada antes de regresar ao 
fogar. A maioria da povoación 
galega vive no rural. O eufemis
mo das "actividades extra-esco
lares" polas tardes é simples
mente un engano, porque todos 
sabemos que é inviábel. Unica
mente será factíbel nas zonas 
urbanas en centros privados 
( obrigarán ao profesorado con
tratado a impartilas) ou onde os 
pais paguen a parte. 

En Europa faise na Alemaña 
(outro nível de vida) ou en Dina
marca, onde os país pagan 
8.000 pta./mes. Suíza ten a me-

tade das vacacións que aqui e "stress" dos alunas, de mellar tos en Matemáticas, Xeografia, 
as actividades extra-escolares calidade e outras lindezas que História, etc ., que son os que 
fanse fora do horário lectivo e discorren os ''técnicos de mar- deben impartir eses coñecimen-
son pagas polo goberno. O mo- keting" da Consellaria. tos aos nasos tillos. Se tivermos 
delo USA de ensino público é tempo e coñecimentos non pre-
catastrófico en canto aos resul- Que di o profesorado? cisabamos da escala. Ou per-
tados, e o que ten cartos vai a deuse xa o sentido comun? To-
unha escala de Un 30% ten os fillos na privada. dos podemos constatar o alto 
alta categoría. Se hai que pagar algo, de mo- fracaso escolar que se dá hoxe 
En toda Sula- mento pode. Adíante coa xorna- en dia en todas as escalas. Isa, 
mérica ségue- A única da continuada que polo menos repartindo as asignaturas en ho-
se a política do pretensión da espera ter a tarde libre o prímei- rário de mañá e tarde, que pa-
"pupitre quen- ro ano que se implante. Un 25% sará cando se concentre todo 
te", quer dicer, xornada única ten outros negócíos (bares , en catro ou cinco horas pola 
xornadas de é aforrar académias, clases partícula- mañá? Non fai falta ser adivi -
tres en tres ho- res ... ) e non lles preocupa por- ños: pergunten aos alunas nos 
ras e o resto comedores, que teñen diñeiro para solucio- que se experimentou o sistema. 
do dia para a transporte, nar individualmente o problema Consulten o informe do ICE. 
rua ou para a profesorado, dos seus fillos, e mentres non Pergunten aos mestres profisio-
casa. cámbie a cousa terán ainda nais e traballadores. Fagan un 

material e máis tempo para praticar o plu- referendo entre todos os pais de 
.Descartada a 
vontade e a 
viabílidade de 

instalacións. riemprego. O resto, aínda que alunas . Se o argumento é de 
no fondo recoñece que non fa- que non haí cartos, dígano cla-

que a Conse-
llaria vai correr 
cos gastos das actividades es
colares, o camiño que queda é 
o de mandar os tillos á privada 
(o que teña cartos) ou telas na 
casa. Pode que en princípio a 
privada receba subvencións pa
ra actividades, maís a longo 
prazo acabarán pagando. O 
princípio democrático de igual
dade de oportunidades está en· 
entredito. Os da Universidade 
de Deusto ou Harvard terán tra
bal-lo e os demais, no mellar 
dos casos, terán un título deva
luado. 

Resumindo: O pretendido euro
peísmo co que nos bombarde
an a cotio reduciriase a seguir o 
modelo de "pupitre quente" de 
Sulaméríca. Ou alguén pensa 
que se ia facer algun centro no
vo habendo aulas libres pelas 
tardes? Uns alunes irian en tur
no de mañá e outros no de tar
de. E de haber máis alunes, 
métense máis turnos . 

Ou sexa, que a única preten
sión da xornada única é aforrar 
comedores, transporte, profeso
rado, material e instalacións. 
Para que a crua realidade resul
te máis tragábel fálase de 

vorecería o rendímento dos ra- ramente e xa lle diremos nós de 
paces, déíxase seducir pola po- que apartados do presuposto se 
sibilidade de ter média xornada poden sacar. Podemos pasar 
libre e cala. Non se percata de sen estradas, sen alta velocída-
que traballar só média xornada de, sen Expos, sen despachos 
faí indefendíbel calquer reívíndi- de luxo nas consellarias , sen 
cación salarial. Acabarán traba- tanta viaxe de embaixada cultu-
llando dobre ou triple turno. ral. .. podemos aforrar de moitos 

E os pais? 

Haberá quen diga que non que
remso "aguantar aos nosos tillos 
na casa" por pedir unha mellor 
educación para eles. Pagamos 
impostas e ternos direitos a exi
xir un bon ensino público. Mais, 
como non convén, nen se nos 
consulta. Cando se pronúncian 
os organismos que nos repre
sentan, como fixo hai pouco a 
Federación de APA de Ourense, 
apenas se recebe o tratamento 
dun cuarto de páxina nun perió
dico provincial. Distinto é o trato 
que se lle dispensa a algunha 
APA illada e coidadmos que 
despistada ou teledirixida polo 
profesorado da zona das Rías. 
Se queren saber a opinión da 
imensa maíoria dos pais que fa
gan un sondeo sério e verán de 
que lado estamos. Estamos en 
contra de que se reduza a xor
nada escolar, non por egoísmo, 
senón porque consideramos 
que haí uns profisionais exper-

sítios se queremos: o argumen
to da fatiga do aluno tampouco 
nos vale. Máís fatigoso será dar 
os mesmos contidos en 5 horas 
que en 7 ou 8 con algun des
canso de por médío. Por que 
non intercalan actividades como 
música, pintura, ecoloxia, depor
te, bricolaxe ... no horário lectivo 
e con monitores preparados? 
Así podíamos conseguir o dese
.xado relax e aliviar o stress e fa
tiga dos alunas. Se queren máis 
ideas pergunten, pergunten. Se 
de todos os xeitos pensan facer 
o que lles pareza, procuren fa
celo despois das eleicións. O 
desprécio da xente de ben per
seguirá a quen se atrevan a re
ducir o horário escolar da xente 
nova e lanzalos á rua expostos 
ao perigo da droga, delincuén
cia, alcoolismo ... ou a ver televi
sión (de momento actividade 
non moi formativa).+ 

Mª Pu.AR BARCO 
(PERTENCE A AP A DO CENTRO 

PUBLICO DE EXB DE 
CARBALLIÑO) 

L-------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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Nas Festas de San Froilán o alcalde 
obrigounos a tocar por decreto. 
Desde hai tempo veñen mantendo un 

tirapuxa procurando estabilidade nos 
erisaios e nas actuacións, que 
devolvan dignidade ao seu traballo. 

Os músicos veñeil de solicitar f oiga 
durante seis domingos consecutivos, 
até a primeira semana de Decembro. 

A Banda de Lugo non quer tocar por decreto 
Os músicos convocan folga durante seis domingos pola estabilidade no emprego 

• FRANCISCO ARRIZADO 

Catorce músicos da Banda de Lu
go, fartos de amagos, ameazan con 
endurecer posturas, entre elas a 
folga. Até o mestre lvorra, antes 
receoso pensando nalgo persoal 
contra del, volveuse amábel e dia
logante. O alcalde quer amañar a 
situación e perguntou que compria 
facer. Respondeulle o mestre que 
xornada completa e ensaios pola 
mañán. O señor Cillero, xefe de 
per oal, chegou a mofarse do Mes
tre Ivorra dicíndolle "como se nota 
que levas tres días no conceJlo. Tan 
pronto lle deas a xomada completa 
vanche pedir que Hes pagues a titu
lación". Deste conflito saiu un es
crito municipal que fala de rescin
dir os contratos a dez músicos con
tratados eventuais, alguns dos cales 
compaxinan estudos en Santiago 
coas obrigas da Banda. Un grupo 
dinámico de catorce músicos 
demandan solucións definitivas e 
agardan a resposta do alcalde ás 
suas demandas, pero de momento 
só se ven indícios como a promesa 
de tres trombóns novos para a pró
xima semana Tamén se agarda pa
ra a prirneira quincena de Novem
bro un escrito do Defensor del 
Pueblo, máis satisfactório que o 
anterior. Só está claro que os músi
cos non queren tocar por decreto 
da alcaldía, e o alcalde, Notário 
Vacas, quer diálogo cos músicos 
pero non coa CXTG, sindicato que 
os asesora. 

Lugo precisa unha banda 

"Lugo precisa dunha Banda, pero 
non se pode seguir cunha coma an
tes cando lles daban duas perras. 
Tíñanos de recadeiros, gardas mu
n icipa i ou varrendeiros. Iso non 
pode er! Ao mú ico profi ional 
compre darlle unha categoria que 
nece ita. Un cobixo, debidamente, 
para o en aio e o corre ponden
te concerto que dá. En Lugo e
guimo , un pouco ainda, co gosto 
rurais. Non vexo xente na Romaria 
do San Froilán. Non ven o campo, 
non ven a xente rural, que viña an
tes, porque non hai Bandas de Mú-
ica. Hai un telderetes, por aí, que 

non atraen á xente. Asi morren as 
fe ta !". 

Asi nos falaba o artista Yebra de 
Ares, ao pé do palco, momentos 
antes do Concerto de San Froilán 
pola Banda luguesa. 

O sonsonete da queixa ven de ve
llo. Desque colleu a batuta Rosen
do 1 vorra soa con máis insisténcia. 

En Lugo morm·ente o público de 
idade escoita a Banda con agarimo. 
Non é excesivamente crítico nen co 
repertório nen coa interpretación. 
De portas adentro, non todo é tan 
sublime entre os músicos que com
parten atril. As tensións coméntan
se xa na cidade. Aos ensaios veñen 
faltando uns seis ou sete músicos e 
aos concertos uns tres ou catro. 
Con coñecimento do Mestre, por 
suposto. Son os enchufados: "Me
teron medo con obrigar a asinar, 
nun Libro de Rexisto, ou pór un re
lóxio no local de ensaio. Dixeron, 

tamén, que descontarian ao fin de 
mes, pero nunca fixeron nada". Así 
falan os críticos da situación. 

Entre os 48 músicos da Banda, hai 
28 que asinaron un escrito "pedin
do a xomada completa coma profi
sior:iais", pero hai 14 que porfían 
na loita, dispostos a secundar unha 
folga. Están fartos de: "Ser funcio
nários, e para iso non todos, a mé
dia xornada, ter ensaios só polas 
tardes, tocar con instrumentos es
tragados ou, cando non, facefo co 
particular. Que Hes obriguen a to
car segundo caprichos políticos". 
Queren unha "Banda Profisional". 

Un músico veterano, que entrou na 
Banda no 61 e leva un mes loitan
do para que o Concello lle recoñe
za a antiguedade para poderse xu
bilar, dicíanos: "Non se fará profi
sional como cando eramaos músi
cos co Mestre Méndez ou cando 
veu o Groba. Daquela babia afei
zón, vivíase e traballabas coa am
bición de facelo o mellor que po
días. Habia outra maneira de poder 
viver, entre compañeirismo, que 
agora non hai. Agora somos de tres 
Governos. Somos do PP, do PSOE 
e das Esquerdas. Iso é o que eu ve
xo mal. Debíamos ser unha famí
lia, non outra cousa!" 

Intereses diversos 

Profisionais músicos, alleos á Ban
da, opinan tamén. E. Iglesias Alva
rellos, director do Orfeón Xan 
Montes, comenta: "A Banda de 
Lugo pode e debe ser profisional. 
O Concello ten que mollarse, dar 
facilidades e coordenar ben ese 
Colectivo, que parece estar un pou
co descoordenado. Non sei se por 
causa técnica ou humana, pero al
go pasa. Algo que incide moito e 
perxudica a marcha técnica e artís
tica do grupo". 

Gato Soengas, director da Banda de 
Sarria, fala de que "compre atopar 
o culpábel e, en todo caso, arranxar 
as cousas dunha maneira contun
dente. Paréceme ilóxico que, estan
do enfadados os músicos, iso vaia 
soar ben. Haberá que planificar 
cousas. Seica uns van ensaiar, ou
tros non .. . é un problema interno, 
no que non entro, pero que compre 
resolver por ben da Arte Musical. 
Cousa tan bonita non pode estar pe
lexada desa maneira". 

Parece difícil, hoxe, buscar harmo
nia neste colectivo con intereses 
diversos: Uns, que cobran 70 mil 
pesetas ao mes buscan a vida, nou
tro choio complementário polas 
mañás; pola contra, outros gañan 
200 mil ao mes e, coa extraordiná
ria, 500 mil. Os que buscan a profi
sionalidade completa, para todos 
os 48 músicos, opinan: "Moitos 
trátannos de folloneiros e tórcen
nos a cara. Co salário baixo nen 
podes casar nen coller piso. Un tra
ballo, polas mañás, para ir tirando 
non se atopa. Hai quen veu de Ou
rense ou Vigo, contando con outro 
futuro, e cansos de agardar están 
na idade de irse. Os músicos que 
hoxe, mesmo estudando carreiras 
en Santiago, gañan tanto-diñeiro na 

Banda, Joxicamente dan a vida an
tes de perder a situación. Asi pasa 
que, todos os dias,-hai problemas 
cunha tensión tembel nos ensaios". 

Na representación de "Non chores 
Sabeliña" dous músicos estaban en 
Suíza tocando. Auséncia que, por 
suposto, coñecia o mestre lvorra. 

Músicos 
con dous traballos 
Pergúntanse os críticos, como pode 
haber músicos que, dentro do Con
cello, teñan dous traballos? a Ban
da intégrana 48, pero, no Borrador 
de Postos de Traballo do Concello, 
do ano 91, só figuran 26 e mais o 

JUAN JOSÉ 

Director. Mal se pode falar de ile
galidades cando non figuran tales 
músicos. Son músicos de comple
mento". Entre os simbiótic.os 
-morrnente os máis novos- non 
se ve obstáculo para que siga esta 
situaeión. "Non se meten en que 
haxa funcionários exente que teña 
outros choios fora. Cada un ao 
seu". O próprio Subdirector, con
trário á folga ou a certos plantes, 
pois perxudica a harmonía entre 
eles, di que compre buscar outros 
métodos. Comparte a idea dunha 
Banda profisional, algo que sabe, 
mais · ou menos próximo, inda que 
non quixo citar as fontes pois "Es
tas cousas, moitas veces, veñen de 
rádio-macuto". 

Unha reivindicación 
penden te 

Nos anos trinta, os músicos exa
minábanse, no Templete da Praza 
Maior, para acceder á Banda. A 
cousa encarrilábase, pero a Gue
rra Civil paralisou todo. Nos anos 
60 veu a disxuntiva: profisionali
zación ou desfeita. A Coruña, Vi
go e Santiago solucionan o pro
blema. Ourense, ainda que mal, 
organiza un xeito de Padroado. A 
de Lugo, estando en pleno con
certo na Praza Maior, recebeu o 
aviso de cesamento xeralizado. 
Remédiase a cousa pondo aos 
músicos, onde estorban menos, 
con Contratos Administrativos. 
Era o ano 1963. Desde aquelas, 
inda rexen, para varios, as mes
mas obrigas e abusos por parte do 
Concello". 

No 1981 apresentan un Contencio
so que algo fai. No 83, un escrito 
do Comité de Personal, apoiado 
pola maioria dos músicos, pede a 
profisionalización. Escrito que, ano 
84, apoia o Mestre Groba. O Con
cello non o apoia. No 89, fartos da 
situación, 19 músicos van á Maxis
tratura "para que Hes recoñeza o 
carácter de laborais". A xuízo dos 
afectados, o letrado Illán Torrón le
va o caso con retraso e mal. Maxis
tratura pechara o caso "por non 
aportar certas probas". Quen meteu 
polo medio o expedente dun músi
co, enfermo e perto da xubilación, 
que non pedira estar na reivindica
ción? Non se desbota, hoxe, buscar 
a mao negra do Concello, implica
da no apaño que fixera abortar a 
reivindicación. 

Nese mesmo 89, un músico decide 
probar sorte co "Defensor del Pue
blo". O Concello responde a mé
dias. Converte a alguns a funcióna
rios a média xornada. Estes dias 
agárdase outro escrito do Defensor 
para reemprender a reivindicación, 
"a solución agravou as diferéncias 
entre nós. Terian que despedir a to
dos os que estexan en situación de 
compatibilidade". 

Asi as cousas e cun Director que, 
segundo o colectivo, "traicionou 
as nosas reivindicacións, pedíndo
nos que agardásemos a que estive
se fixo na praza e, agora, non fai 
nada ou vise cos espias do Conce
llo", ao Alcalde non se lle ocorre 
nada mellor que obrigalos a tocar 
por Decreto. 

A desgana ou o pluriemprego non 
se disimulan. "Un compañeiro, que 
estexa en dous sítios, non pode to
car. O que sai, ás sete da tarde de 
traballar dunha empresa e se vai ao 
local de ensaio non pode tocar. 
Porque os dedos non lle anda, lábio 
non hai". Os máis pundonorosos 
pontualizan. Que calidade de 
"Banda de Pueblo" nos están fa
cendo dar, cando hai agrupacións 
que, para un concerto, adícanlle 
quince dias de preparación? Tiña
mos que estar no Guinnes porque 
preparamos, ao mellor, tres concer
tos nunha semana Así saen a me
tade deles!". • 
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Un trinque para as obras que van .vir 
A Feira de Teatro chegou en Compostela á terceira edición 
• FRANCISCO SOUTO 

Do trece ao dezaoito de 
Outubro tivo lugar en 
Compostela a terceira 
feira do teatro, 
organizada pola · 
Conselle.ria de Cultura e 
Xuventude, que 
congregou a un bon 
número de compañías 
profisionais, asi como a 
programadores de 
Galiza e do resto do 
Estado. 

( 

No aparato artístico, a Feira con
tou cun apretado programa de a 
cinco funzóns diárias -as vezes 
seis- agás o domingo que por 
mor da viaxe a Trasalva só acolleu 
un pase de maxia de Pepe Carrol 

·no Principal, con espectáculos na 
sua maioria xa estreados e con de
sigual xogo, para un público esca
so ou inexistente. 

O martes acudimos ao pase de "As 
sillas" de Sarabela Teatro, no que
duas personaxens de avanzada ida
de habitan unha illa, repasando até 
a saciedade os pormenores do vivi
do, cada vez con menos memória. 
Fican os pequenos grandes trau
mas: o home que non consegue ese 
posto relevante, a muller que por 
non ter fillos acaba por tratar ao 
marido como unha crianza. Acu
mulan-se situazóns e personaxens 
no maxin dos protagonistas; é en
tón que empeza o delírio das co
municazóns misturadas tan caro 
aos autores do absurdo. E van che
gando invitados ao grande mo
mento final do discurso. A vida 
das personaxens ten sentido só pa
ra cumprir o cometida do-discurso 
final, da verdade absoluta que fe
cha o pensamento· do home. Mas 
delega o seu discurso na Oradora. 
A multitude congrega-se, xa se pe
reden as conversas en discursos in
conexos, todos agardan: é o grande 
dia. Só fica enfrontar-se a morte: o 
suicídio. No fundo a oradora inícia 
a sua ilexível cátedra. Un excelen
te traballo actoral que chega a con
mover ao público congregado é 
garantía dabondo para o éxito da 
proposta, mesmo que a cenografia 
non nos convenza. 

Moito mais que un recital 

O mércores, A Facto ria Teatro 
trouxo-nos as "vozes no vento" 
que é moito mais que un recital 
dos mellares autores da poesia ga
lega: Manoel António, bouza, 
Amado Carvallo, Cunqueiro, Cel
so Emílio, Iglesia Alvariño, Pi
mentel ou Seoane. Un exceso de 
texto sobre o que descansa a mon
taxen. Unha excelente escenogra
fia que xoga cun material abstrato 
fondamente simbólico recolle e re
alza o traballo de luzes e a coreo
grafía na que os actores se perden 
e se reencontran e se perden sem
pre nunha relazón imposíbel 
-mesmo no poema "nós" onde a 
afirmazón colectiva semella trun
far-.. Ás vezes, xoga-se a fazer 
recital mas sempre está a inconexa 
dramatúrxia a maracar a progre
sión. A música integra o discurso, 
acariña-o, incita a repetizón e a es
trutura coral, perde-se en eco. Ás 

vezes, complica-se en 
evidéncias -ante o 
Santo dos Croques 
música de órgao cate
dralicio--- mas arroupa 
ben o texto e cría o c1i
rn a axeitado. Quizais 
falle nalgun poema a 
guinda de emoción, da 
tensión sostida na voz, 
no siléncio, mas pare
cenos unha montaxen 
que vai alén dun fer
moso recital de poesía, 
alén dos cánones do te
atro galego actual. 

Ha dous hom~s 
no meu tellado 

convidada do País Va
lenciá, puxo na escena 
"La mujer de Negro", 
un dos espectácu.Ios 
que mais nos impre
sionaron da actual fei
ra. Con só duas perso
naxens e unha sombra 
conseguen, nun fermo
so e medido traballo, 
trasportar-nos ao país 
do terror. Todo un apa
rato teatral en marcha, 
unha máquina perfeita. 
Cun ritmo in crescen
do, a pesar da demora 
da primeira parte. 
Kipps quere contar a 
sua família os dramáti-
cos acontecimentos 

Arrodeados, perdidos que viviu nunha via-
mesmo, arrivan as per- xen a un perdido povo 
sonaxens a illa salva- inglés, e contrata un 
dora; se polo menos actor profisional para 
fose unha branca illa que lle axude. Resulta 
de area fina e cocotei- interesantísimo como 
ros! Despois dos pri- se vai rnetendo nos pa-
meiros sustos e das loi- peis que terá que de-
tas, aprender a convier: senrolar, mentres o ac-
d u as culturas, dous A grande ~~ite de Ftz, orixlnal_ de MiguelAnxo M':'r~do, Pre~ic:> Carlos tor 0 interpreta a el. 
idiomas, duas formas velo de gu1ons, é unha conlécha de enredo que d1v1rte ao publico. Polo demais, trata-se 
de viver a vida. O choque é insos- segue --o cazador virado a paxaro da visión dunha pantasma femini-
laiável. E o cotidiano entra a prota- tras a morte. En liñas xerais, un es- na que trae a desgrácia a quen a 
gonizar as horas da supervivéncia. pectáculo de agradecer dada a ine- enxergue. Un fermoso xogo teatral 
Sen apenas parlamentos, meten- xisténcia de tradizón nesta estética, que non decae, nen fica embrulla-
nos de cheo a reflexionar sobre a mas que deve ser pulido para evi- do --co fácil que seria dado o con-
soedade, a comunicazón, a necesi- tar elementos non significantes tínuo troco de personalidades- e 
dade de xogar ping-pong en canto que embarullen o resultado final. que efetivamente consegue por ve-
rnorrernos de farne. Os conflitos zes xear-nos o sangue. 
iniciais van-se superando até a ten
rura que sempre agocha a despedi
da. Unha cenografia lixeira e axus
tada acota o espazo da salvazón; o 
tellado. As luzes son fermosas e
efetivas, dan conta das xornadas, 
intiman-nos cos actores a contra
luz. O traballo actoral non é espe
cialmente sobresaínte pero dabon
do para que a história sinxela 
--que non é nada- nos . impresio
ne. "Robinson e Crusoe", orixinal 
do Teatro dell' Angolo turinés, foi 
levada a cena cornpostelá pola 
compañia Acción "Educativa de 
Madrid. 

Xoves negro 

Urgu i Bluf trouxeron o seu espec
táculo de pantomima "Foulas e Es
gamallos", uha série de pasos de 
desigual factura dos que destaca
mos o dos cazadores pola sua pre
senza visual --o deseño de luzes 
está no seu ponto-- e pola rnensa
xen fondamente poética que con-

Kalandraka trouxo "o ponche" de 
Michael Ende. Montaxen que non 
nos intereseou en absoluto. Má 
manípulazón do proxector de dia
positivas. Traballo actoral sempre 
na sobreaxctuazón e unha cenogra
fia absolutamente horrenda para 
un texto frouxo, cheo de tópicos e 
de facilona leitura pseudo-ecolóxi
ca. Non cabe dúbida: a ecoloxia 
está de moda. 

Carlos Blanco trouxo-nos o pro
grama en direto do seu alter-ego, 
Paco. Unha funzón chea de 
Rock'roll de batea con sabor a Rá
dio Galega, na que, non esqueza
mos, Carlos-Paco traballou. Con
segue mobilizar o público congre
gado cunha léria áxil e unha boa 
capacidade de irnprovisazón que 
remata no humor. Quizais estivera 
mellor localizá-lo como clausura 
da feira nunha discoteca, espazo 
natural de "Directamente Paco". 

Pavana Espectacles, compañia 

De terror tambén o "Pantagruel" 
do Teatro de Ningures de Cangas, 
mas dun terror ben diferente, terror 
ao mal feíto, ao traballo e os rné
dios desaproveitados, terror en de
finitiva a un espectáculo fallido. O 
único que salvamos é o fermoso 
madrigal que entonan os actores 
case ao comezo e as diapositivas 
que marcan o paso entre Renasce
mento e Vangardas. 

Menos mal que nos 
queda Portugal (?) 

A tarde do venres trouxo-nos o es
pectáculo de Matarile Teatro, "Ca
fé Acústico", unha reflexión sobre 
a vida dos cafés en c1ave simbóli
ca. O traballo dos Matarile aprofu
nidza nunha estética xa marcada 
por "Andante" onde as aczóns pa
san inconexas, como retazos de 
conversas escoitadas ao azar. As 
coreografías son arrítmicas, insis
ten na atomizazón dun mundo ape-
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Non entendernos o porqué de localizar a feira en 
pleno Outubro, negando a posibilidade de acoller 
teatro de rua, porque este ano non choveu mas xa 
vai frio e non há quen saia á rua ver teatro. Falando 
de localizazón, este ano a feira estivo especialmen
te ben arrodeada, case diríamos invadida, sitiada, 
pola potente prograrnazón do Concello de Compos
tela que, arnais de repetir con Els Joglars -o de 
incluí-lo na feira foi unha trampa de última hora-, 
tiña un festival de teatro iberoamericano impresio-

• nante. E para seguir co da localizazón non sabernos 
por que non se aproveitou mais a recén inaugurada 
sala Nasa. 

Se o ano pasado rec1amávamos entrada gratuita para 
o público, co argumento de que un público fidel du~ · 
rante todo o ano ben se merecía unha semana de bal-

de, pagada en definitiva cos seus carros, este ano, es
tamos absolutamente indignados de que os abonos, 
que costavan duas mil pesetas -tarnpouco é tanto, 
non?-, non deran para acudir a dous espectáculos 
que, supostamente, estavan incluídos na feira e aos 
que os programadores si tiñan livre aceso: "A laga
rada" e "Yo tengo un tio en América"; mais ainda, 
cando nos consta que rnais de cincuenta localidades 
ficaron sen cobrir neste último. 

En definitiva, non ternos nada claro a necesidade 
e/ou oportunidade da convocatória dunha feira para 
o teatro galego, mas si sabernos. que unha feira des
tas características non curnpre os mínimos que os 
próprios organizadores estabeleceran. Parece eviden-· 
te que unha feira que non crie espectativas económi
cas, non é, obviamente, unha feira. t 

···················································~······················-······························· 

nas intuído. Unha escenografia de 
metacrilato que devolve en som
bras os movernentos dos actores e 
un atrezzo móbil de cadeiras e me
sas con rodas fechan a investiga
zón entre a expresión corporal e a 
danza, con restos de maquinismo 
salientados pola música orixinal de 
Cronópios. 

E a tarde Seiva Trupe; algo cheira 
mal xa só con ver a cenografia ... 
Semella un hospital e certamente é 
un hospital. Masé tarnbén un des
pacho dunha compañia de seguros 
e un bar dun mafioso italiano. Un 
soldado da lexión extranxeira tira 
os papeis dun morto que resulta 
ser nada recomendável; pola sua 
culpa é acusado do desfalco da 
compañia de seguros, mas cumpre 
apenas unha semana de cadea pola 
perda de mernória e ao sair vai a 
pizzeria do mafioso que traballava 
co outro ... en fin, marchamo no 
descanso por que non nos intere
sou o mais mínimo é por riba, a di
fícil diczón dun actor que tiña que 
pór ainda sotaque italiano. 

Estreas 

A partires de "As troianas" e "Hé
cuba" de Eurípides e de dous poe
mas de José Luís García Martín , 
Etelvino Vazquez criou o espectá
culo "Troianas" reflexión sobre a 
guerra e o mundo de vencedores e 
vencidos, do poder e da xustiza. 
Universalizazón do conflito grego 
nunha realidade aespacial, intem
poral. A indefinizón sexual das 
personaxens travestidas que encar
na Etelvino aporta ínteresantes 
matices, mesmo que por vezes fi
que indefinida a personaxen e non 
saibamos se está a falar Hécuba, 
Casandra oo Andrómaca. O aporte 
de diapositivas ao espectáculo 
confire-lle unha violéncia e unba 
actualidade que na parte dramática 
só reside no vestuário. Unha mon
taxen só pasável deste Teatro del 
Norte asturiano. 

A versión para teatro do Prémio 
Carlos Velo para guións cinemato
gráficos, "A Grande Noite de Fiz", 
orixinal de Miguelanxo Murado, é 
sen dúbida, o que di ser: un enredo 
de mil setecentos e tantos sobre 
unha idea de Maquiavelo. A estrea 
deste espectáculo aledou-nos fon
dametne, pois, a pesar da sobreac
tuazón dalguns actores - non con
tidos en absoluto polo director- e 
de cerros movementos coreográfi
cos que non son do noso agrado, o 
enredo, con toda a sua carga cómi
ca, non cae no chiste fácil e depa
ra-nos un desenlace en vertixen 
que é do agrado do público. Como 
non, un marido cornudo, un píca
ro, un capitán leal pero non tanto e 
o amor dunha dama fermosa, casta 
mas apaixonada, que descubrirá. o 
amor; para colmo, co axuda de cá
mara. Unha escenografia, un tanto 
aparatosa pero efetiva, situa os va
riados espazos nos que acontecen 
as aczóns. Se tiveramos que esco
ller, ficaríarnos, sen dúbida, co po
tente texto de Miguelanxo. 

Paralelamente a Feira desenvol
veu-se o ci.clo de cine "Cinco Vi
sións de Shakespeare" en colabo
razón co CGAI e a Universidade 
de Compostela, asi corno o espec
táculo "Maxia de Cerca" coas ac
tuazóns de Gaetan Bloom e O Ma
go Antón.• 



Nacións 
emerxentes 
no Leste 
Europeo 

Günter Grass acaba de repetir que 
estamos ante o fracaso do socialis
mo dogrruítico e ante a necesidade 
evidente do socialismo democráti
co. Igualmente podemos afirmar o 
fracaso do nacionalismo estatalista 
e a necesidade do nacionalismo 
democrático. 

Unha aportación á demostración 
desta tese é a obra de V. Partal La 
Revolta Nacionalista a L'UrssO>. 
Partal é un xornalista con amplo 
coñecemento de catro continentes 
e unha incisiva análi es tanto so
bre os nacionalistas do Leste co
mo do Estado español. Á obra que 
comentamos compre unir a sua 
colaboración no Atles de l'Euro
pe futura . 

A que e debe a vigorosa emer
xéncia das nacións tanto na Fede
ración Rusa como no Báltico e no 
Cáucaso? Segundo Parta], ao esgo
tamento dun belo proxecto nacio
nal e social que parecia perfecto e 
que non o era. E tamén, a que 
agora poden divulgarse as ideas 
políticas e converter e eficazmente 
en realidades. A complexa arqui
tectura da URSS de 15 repúblicas, 
20 repúblicas autónomas, 8 re
xións autónomas, 1 O comarcas au
tónomas e 129 rexións e territórios 
era o testemuño da existéncia de 
nacións e, á vez, a negación da sua 
soberanía soterrada a pro1 dun 
partido e dun proxecto con erros 
sustanciais. 

Este encubremento da realidade foi 
tanto máis grave canto afectaba ao 
interior da URSS e ao exterior. As 
voces xa por si débiles que esixian 
mutación naquela arquitectura, 
non resoaban fora da inmediatez 
vixiada. No exterior só tiñan creto 
o de idente 
ideolóxico do 
" ociali mo 
dogmático", 
ningúen pre ta
ba atención aos 
berro da na
ción e do eu 
persoeiros. 

Pero existía na 
URSS dos anos 
50 e eguintes a 
reivindicación 
das nacións en 
todos o aspec
tos que identifi
can a cada po
vo: a língua, a 
cultura, a sobe
ranía etc. 

Partal dá nas pp. 
177-212 unha 
su marizaci ó-n 
destas reivindi-
cacións, tan des-

Re ulta 
curio o 
advertir que 
en certos 

ta dos-
nació ns 
de ta 
Europa hai 
mais retraso 
na 
concesión 
de 
liberdade 
aos povos 
que 
noutros 
continentes. 

coñecidas como ainda agora dadas 
de lado polos órganos de comuni
cación occidentais. A exposición 
<leste fenómeno de emerxéncia 
empeza sempre pola constatación 
da "esquizofrénia entre teoria e 
práctica" que amosou o govemo 
da URSS desde a aesaparición de 
Lenin: recoñecia os dereitos nacio- · 
nais de soberanía e liberdade de 
autodeterminación e negaba a 
práctica de calquera <lestes derei
tos. Asi . as línguas ian paso a paso 

perdendo fa
lantes e subor
d in á n dos e á 
rusa e a eco
nomia destruía 
ecosistemas 
progresiva
mente sen dar 
compensa
cións aos pai
ses que se vian 
na vertente da 
miséria. 

A perestroika 
que cuestiona
ba a arquitec
tura global do 
socialismo so
viético, incidía 
directamente 
no problema 
nacional, pero 
foi a glasnot o 
que deu voz ao emerxente clamor 
pola lexitimación do poder. E iso 
segue a estar na punta do furacán 
transformativo dos povos do Leste: 
articular soberanía nacional e cola
boración histórica económica e 
cultural. 

Partal analiza con coidado as dife
réncias na consolidación nacional 
das diferentes partes da antiga 
URSS. Aparece <leste modo a sen
razón da aceptación occidental dos 
dereitos v.g. dos Países Bálticos e a 
negación ou ambigüidade dos 
iguais dereitos dos Países Caucási
cos, de Ucráina etc. E isto debido 
aos intereses tanto de USA como da 
CE, o mesmo que aos prexuizos de 
conceder dereito de nación a quen 
algunha vez foi un estado-nación e 
non concederllelo á nación que 
emerxe e que ainda non ·actedeu á 
sua soberanía libremente artellada. 

Finalmente, Partal dá tin elenco 
completo, por orde alfabética, das 
nacións e das étnias da antiga 
URSS e da sua situación actual 

(1991). Elen
co de interese 
para o atlas 
das nacións 
soberanas e 
das emerxen
tes en Europa 
e nas terras de 
Ásia rnáis 
próximas e 
mais influen
ciadas pola 
mentalidade 
europea. Dada 
a falta de 
obras con este 
tipo de docu
mentación, 
este libro de 
Parral resulta 
de grande uti
lidade e com
pre unilo aos 
publicados 

por Xulio Ríos sobre Polónia, Ru
sia etc., como necesária leitura pa
ra unha construcción sen coacción 
das relacións intemacionais. 

O proceso de nacionalización dos 
povos do Leste vai paralelo aos da 
Europa. Resulta curioso advertir 
que, en certos estados-nacións des
ta Europa, hai mais retraso na con
cesión de liberdade aos povos do 
seu interior que noutros continen
tes. Igual que Xibraltar é unha co
lónia na península ibérica, cando 
estas colónias desaparecen no 
mundo, tamén hai nesta península 
nacións negadas; cando nos foros 
intemacionais teóricamente se ase
gura a liberdade de autodetermina
ción dos povos. Mesmo parece que 
no leste o acelerón vai máis veloz 
que na vella e esclereotizáda Euro
pa do capitalismo.+ · 

FRANCISCO CARBALLO 

(1) PARTAL, VrCENT, La revol~a - Nacfo
nalista a L'Urss, Ed. Tres ·i Catre, 
Valencia, 1991, pp.325 + 8 mapas. 

Da 
esperanza 
á realidade 

Da esfinxe de 
Manuel Lourenzo 
González 

"Para min a literatura era nese in
tre un laboratório. Un Laboratório 
de Formas ... ", di o narrador do re
lato "Coimbra, 1967", pertencente 
ao volume Da esfinxeOl, de Ma
nuel Lourenzo González. Non sa
bemos se, nun intre determinado, a 
literatura foi un laboratório de for
mas para o es-
critor, o que. si 
se pode saber, 
logo de ler os 
18 rela·tos que 
compoñen o vo
lurne, é que Ma
nuel Lourenzo 
González coñe
ce rnui ben os 
recursos estru
turais do con to. 
Recursos que xa 
amosara no seu 
primeiro volu
me, Algúns Ou
tro s (Edicións 
do Cu mio, 
1991). 

Se no anterior 
volume o autor 

O autor 
demostra 
que é un 
mestre do 
relato 
breve. Nos 
seus 
contos hai 
unha 
búsqueda 
de novas 
formas 
coas que 
compren
der e 

apresentaba un expresar 
mangado de re- os 
latos, alguns . problemas 
dos cales eran 
máis .mergullos que O 
do que outra obsesionan 

_________ ,,,I conta de libros . ~·--------

Un libro de 
Rigoberta 
Menchu 

volume pódese pedir a 
Tercera Prensa (C/Peña y 
Goñi, 13-1 º -Donostia. 
Tfno.: (943) 28 34 56). t 

O •'as11 dt pruui 

Manual de Arte 

Un novo volume da 
Biblioteca Básica que 
patrocinada polas 
deputacións edita Galáxia. 
A autora de A Arte é 
Cannen Pena que construiu 
un manual, ilustrado con 
fotografias en branco e 
negro, sobre a arte en Galiza 
desde a prehistória ao. 
século XX. Segundo a 
presentación de António 
Bonet Correaneste libro, 
xunto a dados biográficos e 
análises das obras esenciais 
de cada estilo, tendéncia e 
época, "esclarécese o 
problema da especificidade 
e-os rasgos diferenciais do 
que constitue o galega' na 
arte".• 

A finna basca Tercera 
Prensa, con visión da 
actualidade, editou con 
antecipación un libro da 
Prémio Nobel da Paz deste 
ano realizado en conxunto 
co Comité de Unidad 
Campesina. En El clamor 
de la tierra faise unha 
síntese das loitas campesiñas 
neste país centroamericano. 
Xunto con Asi me nació la 
conciencia, son os únicos 
textos desta muller de 33 
anos que se poden conseguir 
nas nosas libraria,s. Este 

O vaso de prata 

Sotelo Blanco, na colección 
Medusa, edita o libro dun 
poeta e ensaista nado en 
Eivissa, que xa acadou no 
1989 o Prémio da Crítica 
Española. Antoni Mari narra · 
en O vaso de prata os 
sucesos insignificantes, ás 
veces divertidos outras 
dolorosos, que constituen o 
que é a infáncia e a primeira . 
mocidade ou cando menos, 
o que delas queda na nosa 
memória.+ 

Unha guia 
sobre Otero 
Pedrayo · 

As Guias de Leitura de 
Edicións do Cumio 
entregan o traballo de 
Marga Romero sobre 
"Os camiños da vida" 
de Ramón Otero 
Pedrayo. A autora 
anúncia que non quer 
ser guieiro de ninguén 
"senón permitir que a 
obra non sexa tan 
dificultosa''. O estutlo 
inclue unha pequena 
biografia, contexto 
literário de preguerra, a 

andaina de escritor de 
Otero, análise li terária de 
Os camiños, a língua e 
diferentes liñas de leitura, 
ademais dunha bibliografía 
sobre o autor ourensán. t 
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cousa (contodo cumpre sinalar que 
mergullos para encontrar un cami
ño), na presente entrega Manuel 
Lourenzo González demostra o seu 
domínio do relato breve. Os 18 re
latos que compoñen o presente vo
lume son diferentes entre si, mais 
todos eles están atravesados por 
unha vontade de estilo que se na 
anterior entrega estagaba alguns 
relatos, desta vez vai facer que es
tes acaden case unha perfección. 
Porque o autor demostra que é un 
mestre do relato breve. Porque nos 
seus contos hai unha búsqueda de 
novas formas coas que comprender 
e expresar os problemas que o ob
sesionan (os relatos de Da esfinxe 
teñen moitos pontos de contactos 
cos do primeiro volume) e o mun
do que o arrodea. Porque se usa da 
fantasía, é como meio de inventar 
a realidade e a verdade (o excelen
te relato, de reminiscéncias borxia
nas, "Derivada"). Porque se ben os 
rexistos son diversos, o leitor adi
viña unha só voz. Porque, en fin, o 
autor se ben lle entrega todos os 
dados ao leitor, deixa un camiño 
para este adiviñar o segredo da es
finxe; para que o descifre. 

Mais, como todo bon "contista", 
Manuel Lourenzo González abre 
en cada conto diversas posibilida
des de leitura, xa que nos s~us re
latos hai moitos paralelismos nun
ha variedade de argumentos e si
tuacións que sob o humor, a ironia, 
mesmo a máxia e/ou a fantasía, 
agochan un pesimismo latente. Pe
simismo que pode escapar a unha 
prirneira leitura, porque o autor usa 
- moi ben- dunha profunda iro
nía e dun sentido do humor -sar
cástico e negro- que pode aga
char a verdadeira história que está 
a contar. 

Manuel Lourenzo González mostra 
tamén o seu domínio de técnicas 
narrativas e verbáis en relatos co
mo "Thriller no instituto", onde 
aparte de criar uns diálogos com
pletamente verosímeis, na cena fi
nal introduce diversas voces nun 
diálogo que pode parecer caótico 
mais que informa da matéria que 

- trate o conto, deixando a esta se 
aclarar a medida que a conversa 
avanza. Esta técnica de diálogo a 
múltiples voces (voces que nunca 
se saben quen son) aparece tamén 
no relato "Cara a noite" mais aqui 
serve para plasmar o "barullo" dun 
bar. No que ás técnicas verbais se 
refüe, o autor soubo fuxir de certo 
"lirismo" que enchia alguns dos re
latos da sua primeira entrega --e 
q ue os estragaba- para dar coa 
linguaxe axustada en cada relato. 
"Amor de verán", onde o autor usa 

. da linguaxe erótica -cun final 
surpre-sa que non se pode expli
car-; "Con cariño}, un excelente 
conto -tamén con fipal inespera
do, pero quizá menos-=- no que a 
linguaxe é completamente diferen
te do anterior reiáto citado. Como 
a linguaxe de "O Asado de Dori
ta;', ·no que unha linguaxe rotinária 
de certa capa social vai dar paso a 

. un final digno do mellor Swift. Ou 
"Illas", onde o lirismo abrolla por 
momentos nunha linguaxe como 
debe ser, quer dicer~ nunha lingua
xe de prosa. Ou "A esfinxe'', relato 
de remirtiscéncias kafkianas que o 
autor logra usando unha linguaxe 
completamente realista para mos
trar unha situación fantástica --ou 
non explicábel a meio da razón. 

Con este seu segundo libro de na
rracións, Manuel Lourenzo Gonzá

. lez demos'tra que é un escdtor que 
avanza dia a· dia. Que para el a arte 
da composición non ten segredos. 

(continua na páx1na seguinte) 
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(ven da páxina anterior) 

Que domina o estilo --cando no 
anterior volume era, demasiadas 
veces, dominado por este- , que 
sabe criar personaxes cn'beis e te
cer atmósferas verosímeis, que es
crebe cada relato, de acordo co te
ma, en fqrma distinta, que guia 
con habeléncia as suas histórias, 
que sabe pasar do lóxico ao absur
do sen cair en infantilismos. Sen 
esquecer a sábia dosificación do 
humor, que nunca asoballa a situa
ción, pois Manuel Lourenzo Gon
zález apresenta unhas histórias cu
xa realidade é tenra e irónica, xa 
que logo dorosa, ben que ás veces 
os relatos rematen nun sarcasmo 
brutal; realidade que mostra -ao 
cabo- a uns seres que intentan 
descifrar o enigma da esfinxe, e 
que nunca o conseguen. 

Se, cando falabamos do primeiro 
libro de contos de Manuel Louren
zo González, diciamos que so que
daba esperar un novo libro narrati
vo para saber por que vieiros ia to
mar, agora --despois de ler Da es
finxe- pódese dicer que foron os 
mellores: os que conducen da es
peranza á máis firme realidade. + 

XGG 

1) Col. Narrativa nº 2. Bahía Edicións. 
A Coruña, 1992. 180 páx. 1.200 pta. 

Vítimas 
propiciatórias 

Oneno 
que berrou puta 
Nado hai 32 anos en Buenos Aires, 
Juan José Campanella é un cine
asta arxentino que logo de estudar 
na Universidade de Avellaneda tras
ládase a Nova Iorque e acada un 
Master na prestixiosa Escola de Ci
ne da N.Y,U. En 1987 a sua curta
metraxe de fin de carreira, The 
Contortionist, quedou integrado na 
selección representativa das produ
cións da Escola e foi merecedor de 
numerosos prémios fora dos Esta
dos Unidos. Isto fará que apesar da 
sua curta bagaxe profisional, a guio
nista e produtora Catherin May Le
vin se fi,¿e nel e lle encarregue a di
rección de O neno que berrou pu
ta ("The Boy who cried bitch"), fita 
de caracter autobiográfico que, po
las suas condicións de produción, 
exibición e rodaxe, pode ser consi
derada como un dos menores expo
ñentes do cine independente ameri
cano actual; un cine que, por outra 
banda, non existe como tal movi
mento nos Estados Unidos onde, a 
curto ou médio prazo, os realizado-

G~!J!O 

res que apostan Película 
por facer cine dura, nada 
fora das canles 
habituais de compra-
produción e dis- cente e 
tribución rema- sincera. 
tan por ser fago-
citados e asimi-
lados polas grandes multinacionais 

. ou polo aparello industrial hollywo
odiense. "Fora de Nova Iorque 
-lembraba hai pouco o mesmo 
Campanella- ninguén coñece a 
Jim Jarmush ou aos irmáns Cohen". 

Película dura, nada compracente e 
sincera, "O neno que berro u púta'.', 
penetra con agudeza nalgun dos 
compoñentes estruturais que descre
ben o comportamento dos adoles-

centes americanos. E faino pola via 
rápida, directa, cunha narración fun
cion<il e afastada de alardes técnicos 
innecesários, buscando a comunica
ción co espectador polo vieiro máis 
recto e sinxelo, realista e fondo . 
Trátase de descreber, nun filme de 
baixo presuposto, cunha espléndida 
dirección e traballo de actores (ma
xistral a nai, a actriz de Broodway 
Karen Young, con promesa de futu
ro o traballo do xovencísimo Har
vey Cross, que necesitaría unha 
maior contención na composición · 
do seu personaxe) e partindo da 
própria experiéncia de nai da guio
nista e produtora, non só as rela
cións afectivas entre unha nai posí
·belmente esquizoide e paranoide e o 
seu fillo psicótico, senón tamén de 
elucidar o porqué de certas psicopa
tías como produto do culto case ri
tual que esa mesma sociedade ame
ricana profesa á violéncia e ás ar-

, mas. Dese esa perspectiva Dan é, ao 
mesmo tempo, vítima e verdugo 
(suicida tamén) dunha situación que 
lle ven imposta, onde el, ao igual 
que moitos adolescentes do seu pa
ís, exemplifican, en estado quimica
m en te puro, as lacras e traumas 
máis evidentes (Vietnam sempre 
presente) dunha sociedade que xera 
-sobretodo nos máis indefensos
vítimas propiciatórias dunha socie
dade enferma e putrefacta.• 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

~~----4'~''T~elev~isión~l/I~ ~~~ 
O vermello 
de Minnelli 

Decidindo que por unha vez máis 
vale programar clásicos que novi
dades ~ue en moitos casos dan a 
impresión de estar vellas ao pasar 
un par de anos-, TVE decidiu 
programar un ciclo do director Vi
cente Minnelli os Luns ás dez da 
noite na segunda cadea. 

Minnelli representa un caso estra
ño de aunar calidade -que nal
guns casos ten o matiz ignominio
so da qualité a la francesa-- coas 
regras impostas na hora de traba
llar para os grandes estúdios. Fixo 
un cine moi prsoal -sobretodo na 
conceición cromática e visual das 
suas fitas, da que naceu entre ou
tros o seu famoso Vermello Min
nelli que en obras coma Me/odias 
de Hollywood ou Un americano 
en París obtiveron case a categoria 
de obsesión. A sua decadéncia nos 
sesenta -tivo a má fortuna de 
xuntar a dous dos insoportábeis 
máximos do sétimo arte, a ameri
cana Barbra Streisand e o francés 
Ives Montad e o resultado cha
mouse In a clear day you can see 
forever e fixo nos sesenta un musi
cal voluntariamente demodé cha
mado Nina, protagonizado pola 
sua filla e Ingrid Bergman que pre
cipitou a sua caída- non pode fa
cer esquecer unha longa série de tí
tulos que combinaron desde o mu
sical e a comédia até o melodrama, 
mediante unha linguaxe moi estili
zada que, nunha vertente distinta á 
exercida por Douglas Sirk, soubo 
oferecer unha nova perspectiva a 
histórias a miúdo desmelenadas 
--Coma un torrente, Con el che
gou o escándalo- cunha elegán
cia na planificación e un sentido 
musical da montaxe, calidades que 
poden perder moitos inteiros no 
seu pase na pequena pantalla so-

bretodo se non se respeita a adap
tación do formato cinemascope e a 
emisión convértese nunha reunión 
de voces con rostros descabezados. 

Minnelli, nacido en Chicago en~ -
1903, foi director artístico e dese
ñador de vestuário antes que direc
tor de cine. Ese dato haberla de ex
plicar a sua obsesión pola estética 
das -suas obras, o carácter eminen
temente visual das suas películas. 
O seu pictoricismo levouno a em
prender a biografía de Van Gogh, 
cunha poderosa interpretación de 
Kirk Douglas, e as citas aos impre
sionismos en Gigi. En Un ameri
cano en París, coa sublime música 
de Gershwin, hai a homenaxe do 
americano culto a París: iso inclue 
-os seus pintores, neste caso de 
terceira categoría, -o interpretado 
por Gene Kelly. 

Algunhas fitas interesan menos po
lo seu argumen-
to - a mesma 
Gigi, Nina-
que pola sua O ciclo de 
factura -no ca- Minnelli 
so de Gigi hai · 
ademais a difí- setve para 
cil barreira do revisar 
latoso Maurice unha das 
Chevalier. Nou-
tros casos, a sua 
pretensión, moi 
americana, de 
parecer culto e 
refinado fíxoo 
cair na pedanta-
ri a como na 
adaptación de 

etapas 
gloriosas 
de 
Hollywood. 

Madame Bovary de Flaubert. 

Pero, xunto a iso, fitas inesquecí
beis coma o musical O pirata, co 
fantástico número musical Be a 
clown con Gene Kelly -co que 
colaborou en várias obras do xene
ro--- e Judy Garland -a sua mu
ller a nai de Liza Minpelli, a sua 
continuadora- ou o melodrama 
sobre Hollywood Cautivos do mal, 
impresionante, á altura dos mello-

Spencer Tracy, protagonista de vários 
filmes de Minnelli. 

res xunto a Escrito no vento de 
Sirk. A intensidade dos personaxes 
de Coma un torrente, cunha xenial 
Shirley MacLaine; o encanto da 
comedia de costumes en O pai da 
noiva, de novo cun impresionante 
Spencer Tracy. 

Que o argumento é o de menos 
queda sobretodo deinostrad9 na 
sua obra musical. En Un america
no en París, a peripécia argumen
tal é moi breve, queda inconclusa 
ao final e non acaba de ter consis
téncia nengunha. Sen embargo, a 
explosión visual e sonora do últi
mo número musical co que cerra a 
película son boa proba do seu esti
lo: o sacrificio de todo á forma. En 
comédias algo brandas coma O 
pai da noiva -fai pouco revi~ita
da sen nengunha fortuna polo pa
llaso de Steve Martín- parece 
máis interesado pola orixinal se
cuéncia onírica que polo melodra
ma per se. En Con el chegou o es
cándalo asina o presunto de Sirk 
segundo o cal a evo]ución dramáti
ca dos persoaxes pode mostrarse 
através da distinta gradazón cro
mática -cada cena máis intensa 

até chegar á irrealidade do soño, 
algo que é frecuente na conceición 
musical das cenas do director, tan 
pouco interesado no naturalismo 
das peripécias das suas criaturas. 
Que fixera fitas coma Cita en St. 
Louis, Ziegfields Follies ou a obra 
mestra Melodías de Broadway en 
1955 foron a directa consecuéncia 
de ter traballado previamente co
mo director de obras musicais en 
Broadway, cun tono teatral que xa
mais abandonaría ---0 mesmo que 
pasaria con George Cukor. A in
dústria ou o mesmo director nuncp. 
elixiron quedarse só nese xénero, e 
asi fixo entre moitas comédias o 
máis perfeita ~ noivado do pai 
·de Eddie- até chegar a ese dobre 
retrato desgarrado de Hollywood 
en Cautivos do mal (1952), con 
Kirk Douglas e a hierática Lana 
Tumer e logo volveu tomar o per
sonaxe de Douglas ez anos despois 
en Duas semanas noutra cidade. A 
sua revisión do melodrama tentou
no a facer unha nova versión de 
Os catro xinetes do APocalipse, o 
folletín de Blasco Ibáñez, esta vez 
con Ingrid Thulin e Glenn Ford. 
Nela, o barroquismo dos cenários e 
a forza visual da fita fixérona unha 
obra persoal, se ben inferior ás an
teriores. · A meados dos sesenta, xa 
na decadéncia ·ou na imposibilida
de de adaptarse ás exixéncias dun 
Hollywood cambiante, fixo Caste
los n(l,. area, páxina dedicada aos 
excesós do matrimónio Elizabeth 
Tay]or-Richard Burton, e que ten 
interese para amantes da pa:iieUa de 
Marras. 

O ciclo de MinneUi serve para re
visar unha das etapas gloriosas 
-sobretodo os cincuenta- de 
HoUywood, cando estúdios, direc
tores e o total do star system con
taron centos de histórias sabendo 
que con elas hipnotizarian ás au
diéncias. O que daquela foi criati
vidade é hoxe aplicación de catro 
regras de marketing. + 
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Folk-
. orquestina 

Clau de Lluna: 
Cercle de Gal 'la 

Hai cousa de dous anos, as prazas 
de Figueres e Girona foron teste
muña do xermolar do grupo Clau 
de lluna, que naceu a carón de 
músicos e bailarins que perpetua
ban a tradición folclórica dos seus 
avós, en forma de danza ecos ins
trumentos características da épo
ca. Asi de espontáneo foi o come
zo, tanto, que o engadio posterior 
dunha violinista foi froito daque
les encontros lúdicos. 

Agora, xa en forma de disco, 
· Clau de Uuna conservan o mes

mo espírito, mália ampliaren a 
formación , que acada o seu grau 
máximo de sofisticación sonora 
coa inclusión dun baixo eléctrico. 
Polo demais, flabiol, acordeón 
diatónico , tambor, mandolina, 
son alguns dos ingrediente ins
trumentais de tes catro músicos, 
que a todas luces manifestan nes 
te disco unha claridade de ideas 
pouco usual nos comezos dos 
grupos folk. A sinxeleza do seu 
enfoque, sen dúbida, facilítalle o 
resultado: C. de Ll. pode funcio
nar perfeitamente coma "orques
tina", nomeadamente polo reper
tório escollido: xóstis catalán, pa
sodoble, polca, sardana, ademais 
de danzas várias (algunhas proce
dentes de fóra de Catalunya) dan 
vida a esta gravación, difícil de 
dixerir se o ouvinte non se deixa 
levar, ainda que só sexa momen
taneamente, polo ritmo da danza 
expontánea. 

Porque este é un grupo ideal pa
ra erguer ao público do asento; 
pero coidado!, que tras desta fa
ciana lúdica están uns músicos 
que son conscientes do que se 
traen entre mans; saben di tin
guir entre cando hai que tocar, e 
cando cóm-
pre dar o pa-
so ao instru-
mento do vi-
ciño. Porén , 
conseguiron 
atinar nese 
equilíbrio so
noro, nese 
ponto de con
fl ué nci a, do 
que resulta 
unha música 
harmoniosa. 

Pode que se 
corresponda 
esta estética 
coa de tantas 
outras mani
festacións da 
cultura catala
na en xeral: 
un certo ludis-
mo refinado. 
Neste caso, o 
convite ao 
baile vai im-

Esteéun 
grupo ideal 
paraerguer 
ao público 
doasento; 
pero tras 
desta faciana 
lúdica están 
unsmúsicos 
que son 
conscientes 
do que se 
traen entre 
mans. 

plícito nos próprios temas musi
cais; non é preciso recorrer a "so
brecarga instrumental" nengunha 
para turrar do estímulo festexeiro. 
Pero, por moita imaxinación que 
se lle bote ouvindo o disco, ao re
mate un sentese atraído por ver, e 
seguramente disfroitar, a C. de Ll. 
en directo.• 

X.M.E. 



DIAS 

•Homenaxe a 
Carvallo Calero 

Con motivo da entrega do Prémio 
Anxel Fole, instituido por Caixa 
Galicia e El Progreso odia 3 de 
Novembro na Sá de Exposicións 
do Museu de Lugo vaise inaugurar 
unha exposición fotobiográfica 
sobre o profesor ferrolano 
deseñada por Ednagra, e na que 
Aurora Marco apresentará o 
traballo premiado "Foula e ronsel: 
os anos xuvenís de Carvallo 
Calero (1910-1945)'', nun acto 
apresentado por Dario 
Villanueva. • 

•Mes da fotografía 
No próximos dias, e abertas 
durante todo Novembro, Galiza 
terá a ua cita coa fotografia en 
Vigo e Ourense. Adicada a 
Latinoamérica a V Fotobiebal, que 
organizan o Concello de Vigo e o 
Centro de Estudos Fotográficos, 
inclue a preséncia do Arquivo 
K ado, as mostras de Ramón 

Georgia 1941. Fotografía de Jack Delano. 

Loureiro e Vari Caramés (producto 
de duas bolsas de investigación 
convocadas para fotógrafos 
galegos), Vigovisións (Allan 
Sekula, John Davies, Xulio Correa, 
Larry Fink e Graciela lturbide ), 
América Latina (con obra de máis 
de 15 fotógrafos de todos os paises 
do continente) e as monográficas 
de Susan Meiselas e Jack Delano. 
Os dias 30 e 31 haberá 
conferéncias e proxeccións con 
preséncia de vários dos/as 
fotógrafos que expoñen. • 

• N eira Vilas ao cine 
A obra máis vendida da literatura 
galega contemporánea, as 
Memórias dun neno labrego van 
ser levadas ao cine pola productora 
Kalekia/Ismael González, dentro 
dos proxectos do Xacobeo-93. As 
cantidades que o productor estima 
de custes abalan entre o 100 e os 
1000 millóns, cifras que poden dar 
lugar a un producto moi diferente. 
A filmación está previsto que 
comece en Xuño do próximo ano 
para ser estreada a finais dese 
mesmo ano. Uxia Blanco 
-protagonista de Sempre Xonxa
asistiu á roda de prensa de 
apresentación, xunto co productor, 
o próprio Neira Vilas, Diaz Pardo e 
Anísia Miranda, o que parece 
indicar que a Xonxa de Chano 
Piñeiro teria un papel protagonista 
na obra. O productor manifestou 
interese en que Xosé Manuel 

Beiras e Laxeiro tomasen parte en 
papeis secundários. t 

• Un Galeuzca 
itinerante · 

Durante os días 30, 31 e 1 de 
Novembro, vai ter lugar con 
carácter itinerante o IX Congreso 
de Escritores Galeuzka, que reune a 
autores de Galiza, Euskadi e 
Catalunya, e que terá carácter 
itinerante polo tramo lugués do 
Camiño de Santiago. O tema do 
congreso é "A influéncia europea 
nas literaturas de Galeu:zka (Do 
Camiño de Santiago ás vangardas 
históricas)". Comezarase en 
Chantada cunha mesa redoda, para 
seguir con diferentes conferéncias e 
encontros en Monforte, Lugo, visita 
ao Cebreiro e Mosteiro de Samos, 
con ponto final en Santiago. 

Participan no IX Galeuzka los 
bascos nazio Mujika, Aurelio 
Arkotxa, Txomin Peillen; os 
cataláns Pau Faner, Enrie Sória, 
Joan Cavallé, Joan Abellan, Jaume 
Pérez Montaner, Vicens Llorens, 
Jordi Sala, Koldo Izaguirre, Iñaki 
Bemaola e Patriciu Urkizue. Entre 
os galegos estarán Uxio 
Novoneyra, Miguel Anxo Fernán 
Vello, Manuel Maria, Bemardino 
Graña, Xavier Costa Clavell, 
Carlos Mella, Xosé Maria A1vzrez 
Cáccamo, Xosé V ázquez Pintor, 
Xosé Manuel Beiras, Anxo Tarrio, 
Pilar Pallarés, Manuel Lourenzo e 
Maria Xosé Queizán. + 

O Gran Teatro de Lugo 
salvado temporalmente 
A Comisión de Património contrária á demolición 
En Marzo de 1991 comezou a pe
lexa para evitar a demolición do 
Gran Teatro de Lugo e a sustitu
ción por un novo edifício. Desde a . 
inauguración no 1896, co nome de 
Teatro Circo, o edificio aguantou 
até 1932 aberto, quedando case de
rruido despois da guerra. Reábrese 
no 1940 e nel celébranse veladas 
de boxeo, festivais , teatro, proxéc
tase cine ... O seu aforo de máis de 
mil localidades e a sua situación 
céntrica axúdano ao éxito. Suba
rrendado á empresa Fraga, que o 
explota nestes anos con rendabili
dade, os proprietários contan con 
licéncia municipal de construcción 
pero faltáballes a preceptiva autori-

zación fda Comisión de Património 
Histórico-Artístico. 

Primeiro fora o BNG, con mo
cións no Parlamento para que a 
Xunta comprara e restaurara o 
Gran Teatro, implicando ao conce
llo e á deputación, moción que 
aprobou o Parlamento pero non se 
efectivizou. Dous anos despois, en 
só cinco ·meses recóllense doce 
mil sinaturas, recollida que se re
pite neste mesmo ano acadando en 
só tres semanas seis mil apoios. 
Desde Setembro, e cando se acer
caba a data na que Património tiña 
que resolver, multiplicáronse as 
accións de apoio: · Mesas redondas, 

os escritores de Lugo na sua reu
nión anual e outros de fóra da ci
dade e unha chea de agrupacións 
cidadáns. O 17 de Outubro realíza
se unha concentración cidadán 
<liante do Gran Teatro e Dario Xo
hán Cabana lé un comunicado cos 
desexos dos lucenses sobre o seu 
único teatro e comunica a estea de 
adesións recebidas. 

Finalmente, o 22 de Outubro , a 
Comisión de Património anúncia a 
sua decisión favorábel á conserva
ción do edifício e encerta unha 
nova xeira para que Lugo conte · 
cun espácio digno para o teatro e 
a cultura.+ 
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OS LIBROS QUE TODOS OS GALEGOS 
DEBEN COÑECER!! 

(ja{egos 
as mans de 
.!Jlmérica 

Os camiños dos emigrantes deixaron 
rodeiras que aparecen por todo o mundo a 
pouco que se removan as silvas do tempo. 

Somos, con Irlanda e Grecia, o país máis 
~migrante do mundo. Recuperar as cadras 
de tanto mapa trabucado só será posíbel 

desde a contestación leal a unha pergunta 
sinxela: ¿por que emigramos tanto 

os galegas? 

As pezas da crónica perdida comezan a 
acaer con harmonía nestas páxinas 

conmovedoras que .compuxeron Gonzalo. 
Allegue e a súa equipa: 

No primeiro tomo oferécese unha estensa documentación baseada en arquivos, 

protocolos notoria is, prensa do século XIX, diarios e testemuños persoais .. . 

O segundo tomo consta de máis de duascentas fotografías que documentan os 

traballos, oficios, a vida cotiá dos galegos de Alén Mor. 

XAÁVENDA 

P.V.P.: 12.500 Pta. 

NIGRA IMAXEN S.L. 
TELÉFONOS: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO 
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MEMÓRIA HISTÓRICA 

As guerras da sardiña na Ria de Arousa 
O conflito entre artes novas e vellas e as relacións sociais no ll1ar 

J'I José, á trípu{ación cfo "'l~psí", aos "'Pofos•, 
a Cfimfín. e a Luís e Leonor Gafíñanes; 

6oas persoas e 6ons maríñeíros cam6a.deses, 
que tantas ccusas me aprenderon 

efe mar e efe home. 

Cando se lle puxo o sonoro título 
de "guerras da sardiña" a este tra
balloC*), estabamos a pensar nos 
conflitos que tiveran como prota
gonistas aos pescadores adicados á 
captura dese peixe volandeiro por 
exceléncia que é a sardiña. 

O relato desenvólvese nas vilas ma
riñeiras da Ria de Arousa nos derra
deiros cen anos, ainda que daquela 
os enfrentamentos entre artes sardi
ñeiras xa tiñan história: o caso da 
introducción no século XVIlI da xá
bega polos fomentadores cataláns, e 
a sua guerra contra o xeito e o cerco 
.real, é ben coñecido de todos. 

Esta conflitividade que, como ve
remos, terá múltiples consecuén
cias nas relacións sociais dos por
tos, pode ser clasificada en tres 
grupos, segundo atendamos a cada 
unha das etapas do ciclo produtivo 
da sardiña: 

Captura: Enfrentamentos vencella
dos á introdución de novos apare
lios ou técnicas de pesca. Penúrias 
derivadas da auséncia de peixe. 

Comercialización: Conflitos pola 
baixa do prezo da sardiña. 

Reparto do producto: Conflitivida
de laboral "clásica'', entre armado
res como empresários e mariñeiros 
como asalariados. 

A batalla das traíñas 

Na derradeira quincena do século 
pasado, e procedente do Cantábrico, 
comezou a utilizarse o cerco xareta 
e a traiñeira, primeiro polas rias do 
Norte (de Viveiro a Camariñas) e 
despois, a partir dos anos noventa, 
p0las Rias Baixas. Esta nova técni
ca cte·pesca, viña apadriñada polos 
fabricantes de conservas, exporta
dores de peixe en fresco, e salazo
neiros, xa que era moito mais pro
dutiva que as artes sardiñeiras tradi
cionais (xeito, xábega, cedazo, trai
ñóns e boliches): nun lance podían 
tomar máis de 50 cestas, cando un 
xeito difícilmente chegaba ás 8. 
Ademais, as capturas da nova arte 
eran máis regulares que as do xeito, 
empregando, proporcionalmente, 
moita menos xente. Nun intre de 
gran expansión da indústria conser
veira, conviña a esta garantir, no po
s íbe l, un suministro de sardiña 
abundante, estábel, e a baixo prezo. 
E, precisamente, esta depreciación 
situaba aos xeiteiros ao bordo da 
ruina, xa que non tiñan nen de lonxe 
a capacidade produtiva das traíñas. 

Nestes anos de fins do século XIX, 
o xeito empregaba no litoral galego, 
máis de 20.000 pescadores, concen
trados na sua maioria nas Rias Bai
xas. Os xeiteiros, tripulantes de dor
nas e lanchas familiares, viron da 
noite á mañá perigar o seu meio de 
vida. Neste contexto, vai xurdir a 
partir de 1897 unha formidábel pro
testa mariñeira, primeiro na Ria de 
Vigo, con Cangas á cabeza, radica
lizándose co novo século na Ria de 
Arousa, daquela a que máis densi
dade xeiteira apresentaba. 

Mentres en Vigo a influéncia dos 

DIONISIO PEREIRA 

xeiteiros, cun im
portante peso so
cial, opuxeron for
te resisténcia á 
presenza das trai
ñeiras no interior 
dunha liña trazada 
desde Cabo Falco
eiro deica Ons. 

Xa no primeiro 
ano das disputas, 
os portos de Cam
bados, O Grove e 
Vilanova, pediron 
xunto cos repre
sentantes mariñei
ros da Ria de Pon
tev edra a proibi
ción das traíñas. 
Favorecidas pola 
atitude vacilante 
do Governo, me
nudeaban as sara
gatas na boca da 
ria, onde polo dia 
largaban ao "cal
deo" os traiñeiros, 
e á tardiña chega
ban os xeiteiros: 
lesionados, apare
Uo s destruídos a 
coiteladas, pelexas 
ás portas das fábri
cas .. ., eran o pan 
de cada dia. Mes
mo chegouse a si
nalar á raba como 
venenosa, facendo 
cafr espectacular
mente o prezo da 
sardiña do "cal
deo", que tivo que 
mal venderse para 
abono. En Xaneiro Palmeando o aparello nunha motora sardiñeira cambadesa. (Foto cedida polo Centro de Documenta

ción Local de Cambados} 
de 1898, quiñentos 

mariñeiros do Grove e Cambados 
armados de paus e coitelos, invadi
ron os armacéns que o fabricante 
Carreró tiña en Fefiñáns, para 

fabricantes, a frota do pincho que 
utilizaba a sardiña como carnada, 
as obreiras das conservas, e os ca
da vez máis numerosos mariñeiros 

empregados nas traiñas, acadou 
pouco a pouco implantar a nova ar
te na ria, apesar de liortas e proibi
cións gubernativas, na Arousa os 

asegurarse de que ali non babia xa
retas. Mentres, no eno·oido camba
dés fíxose popular unha cantiga que 
cornezaba dicindo: 

"Fuera las traiñas de la mar, 
y venga el xeito a pescar. .. " 

• •••••••••••••••• 

N estes anos de 
fins do século 
XIX, o xeito 

empregaba no 
litoral galega, 

máis de 20.000 
pescadores. 

Nacen as 
sociedades mariñeiras 

Diante das presións dos fabricantes 
da Ria de Vigo, que chegaron a 
boicotear a sardiña dos xeitos, os 
seus tripulantes comezaron a orga
nizarse: entre 1899 e 1901, Ribei
ra, Palmeira, Cabo de Cruz, Vila
xoán , A ma, Vilanova, e O Grove, 
coñecerán asi as primeiras socieda
des mariñeiras das que se ten noti
cia. E no verán de 1900, catro mil 
barcos do xeito e máis de 20.000 
manifestantes pedían en Vilagarcia 
a intervención do Govemo no seu 
favor. Non obstante, e apesar dos 
sucesivos decretos proibindo as ac
tividades das traiñas no interior das 
rias, os intereses dos máis de cen 
fabricantes da Ria de Arou a favo
recían a penetración da sardiña ba
rata dos traiñeiros da Rias de Vigo 

.............................................................................................................................................. . 
Prezos de f ame 

ñeira que operaba entre Muro e A Guarda. 

O paro durou 16 dias; na Arousa declarou e 
con maior ou menor intensidade no Grove, 
Cambados, Ribeira, Aguiño, A Illa, Vilanova e 
A Pobra. En Cambado , onde reinaba unha 
gran tensión xa que o inverno fora mao e non 
se pudo apenas ir ao marisco, os mariñeiro 
descarregaban o peixe en camións, para levalo 
despois ás fábricas de Mouriño e Peña e ali 
chimpalo <liante das porta . Outro dia, ao che
garen noticias de que a frota de Aguiño e Ri
beira estaba faenando, un feixe de motoras de 
Cambados, O Grove e A 111a achegáron e á ou
tra beira da ria disposjtos a facelos recapacitar. 
Unha vez alá, todo resultou un malentendido, e 
o que pudo rematar en liorta, se converteu nun
ha manifestación de mariñeiros e obreiras das 
conserveiras, contra da postura dos fabricantes. 

. . 

Paradoxicamente, traer o barco a plan de sardiña 
non sempre foi causa de fartura, senón de todo o 
contrário: traballo esgotador e quiñóns cativos. 

O pescador da sardiña atópase entre dous fo"'" 
gos: a inconstáncia do peixe, e o control do 
mercado polos exportadores e fabricantes , res
ponsábeis directos do prezo. Por isa, moitas 
veces, unha xusta retribución do seu traballo 
chocou coas circunstáncias e intereses da in
dustria conserveira ou do mercado en fresco. 
Non é de estrañar, pois, que as tensións agro
.masen a cotio nas portas das fábricas, nas lon
xas, ou mesmo a pé de porto. Quizá, nunca coa 
intensidade da primavera-verán do ano 1936, 
poucos dias antes da guerra civil. 

No cerne do problema estaba a crise da indús
tria conserveira, fondamente afectada polo pe
che de mercados que seguiu ao "crack" da eco
nomía mundial do ano 1929, que arrastou na 
sua caída ao prezo da sardiña, nuns anos de 
gran abundáncia de peixe: no 1935, a cesta co
tizou en Vigo un 80% menos que en 1930, e no 
mes de Abril de 1936, ao comezo da campaña, 
baixou de 4Q a 5 pta., un prezo que cando a 
"guerra das traíñas" xa se consideraba barato! 

O caso é que, nas Rias Baixas, as motoras que 
comezaban a campaña atoparon pechadas as 
portas de moitas fábricas. Como resposta, o 25 
de Abril representantes dos armadores e aso
ciacións mariñeiras da maioria dos portos, 
moitas delas afiliadas ás centrais sindicais 
UGT e CNT, exixiron en Vigo, <liante do Go-

verno civil, un prezo mínimo de 40 pesetas a 
cesta. A resposta dos exportadores e fabrican
tes foi de asegurar tan só un prezo de 15 pta., 
para un volume de peixe limitado, remitindo a 
solución do conflito ao Govemo, responsábel 
de abrir novas mercados para as conservas. 

Despois de várias xuntanzas, e no meio de 
manifestacións dos mariñeiros, o Governador 
ditou unha resolución que obrigaba aos fabri
cantes a coller a sardiña a un prezo de 20 pta. 
a cesta da "ardora" e 23 a do "caldeo", e aos 
armadores e mariñeiros a tomar un máximo 
de cen cestas por barco e dia. O acordo era 
válido unicamente até o 31 de Maio, e chega
do este dia o problema reapareceu con máis 
forza: os fabricantes pecharon as portas a 
miúdo, a cesta coa liberdade de prezos recaiu 
até as 5 ptas., e as asociacións de mariñeiros 
chamaron a un paro total de toda a frota sardi-

•••••••••••••••••••••• 

A crise da indústria 
conserveira, polo peche 
de mercados que seguiu 

ao "crack" do 1929, 
arrastou na sua caída o 

prezo da sardiña. 

Nestas accións se distinguiu António Chaves, 
Presidente do Sindicato de Mariñeiros da CNT 
de Cambados. Home xa maduro, era patrón no 
barco dos exportadores Joaquín Aguiño e Sal
vador González, "O Chuvias", e naqueles dias 
ocupaban tamén o cargo de Patrón Maior do 
Pósito. No meio dunha forte polémica, tentou 
que o Pósito tomase partido no asunto, o que 
non gostou a unha parte dos asociados. 

Ainda que a fins de Xuño se chegou a un acor
do provisório, consistente nun prezo mínimo 
de 15 pta./cesta para toda a sardiña capturada, 
co tope devandito, o conflito ficou sen solu
ción, posto que a guerra civil estalou aos pou
cos días. En Cambados as rabexadas foron tris
tes: as novas autoridades clausuraron por breve 
tempo o Pósito, e António Chaves, paseado, foi 
vítima da xenreira fratricida. + . . ..............................................................................................•.............................................. 
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MEMÓRIA HISTÓRICA 
e Pontevedra, en prexuízo da máis 
cara dos xeiteiros da Arousa, onde 
por certo escaseaba bastante. 

Con este panorama, a desespera
ción, e con ela a violéncia dos pes
cadores arousáns chegou ao seu 
cúmio: no outono de 1901 , os xei
teiros de Vilaxoán, Ribeira, Corru
bedo e A Pobra, impediron pola 
forza a entrada da sardiña viguesa 
nas fábricas da ria, e pouco tempo 
despois comezaron a producirse 
abordaxes aos galeóns dos compra
dores que a transportaban. Os xei
teiros esperaban aos balandros aga
chados detrás de Ons , abordába
nos, mallaban na tripulación, e 
guindaban a sardiña ao mar. Así, 
no outono de 1902 tivo lugar unha 
verdadeira batalla naval nas augas 
de Ons, entre centenares de xeitei
ros e unha frota de galeóns das fá
bricas; poucos dias despois o Go
verno civil disolvía a Sociedade de 
Marineros Pescadores de Ribeira, e 
os tripulantes de 17 dornas de O 
Grove foron detidos, acusados de 
participaren nos incidentes. 

As liortas continuaron algun tempo, 
e con elas as acusacións aos traiñei
ros de impedir a entrada da sardiña 
na ria. Máis unha vez, as cantigas 
do entroido cambadés reflectiron 
certeiramente o que acontecía: 

"Entre traineras y medios mundos 
fue la ruina de nuestro mar 
vienen a tierra sin ganar nada 
de afiladores tienen que andar". 

Pésie a todo, a introdución das xa
retas na Aro usa era un fei to entre 
1905-1908, cinco ou seis anos mais 
tarde que na Ria de Vigo. A tensión 
rebaixouse tamén pola entrada de 
peixe na ria a partir de 1903, e a su
ba dos prezos, froito da expansión 
da indústria conserveira, permitiu 
subsistir a un bon número de xeitei
ros. De feito, no 1907 ainda faena
ban na Arousa máis de seis mil xei
tos, o 80% de toda a Galiza, e a 
presenza dos cercos de xareta, ain
da que importante era de menor 
densidade que nas rías do Sul. Tal 
circun táncia non deixou de ter re
percusi 6ns no futuro, xa que a ma
siva pre enza de artes tradicionais 

in ten 

••••••••••••••••• 

No outono de 
1902 tivo lugar 

unha verdadeira · 
batalla naval nas 

augas de Ons, 
entre centenares 

de xeiteiros e 
unha frota de 
galeóns das 

fábricas. 

tivo desde sempre periódicas e 
inesperadas faltas que, ás veces, 
prolongáronse no tempo. Mesmo 
hai quen di que estas auséncias du
raban sete anos. As consecuéncias, 
sempre as mesmas: barcos amarra
dos, peche das fábricas, fiado nas 
tendas, emigración e, ao cabo, fa
me. Pero tarnén, froito da imaxina
ción e capacidade de adaptación 
dos mariñeiros, introdución de no
vas artes, embarcacións e técnicas 
de pesca, e diversificación das cap
turas. Coas crises da sardiña non se 
producían guerras; cada un zafaba 
da miséria como podia. Uns, máis 
acomodados, indo ao marisco, lar
gando unha rapeta, ou uns trama
llos da sua propriedade; se ademais 
tiñan forno na casa, podían dicer 
que nela " habia Dios". Outros, 
emigrando; e ao fin, os máis des
graciados, converténdose en po
bres de pedir. 

Contado, no ano 1917, rematando 
xa a I Guerra Mundial, aconteceu 
unha forte protesta social, que tivo 
como transfondo a persistente au
séncia de sardiña na ria, prolonga
da até meados os anos 20. Nese 
tempo había que desprazarse ata 
Leixoes ou Aveiro para tomar o 
peixe, e iso tan só o podían facer 
os vapores. Na Arousa, os miles 
de pescadores do xeito sofreron 
nas suas carnes a penúria, agrava
da pola suba do prezo dos alimen
tos (millo, trigo, ovos ... ), como 
consecuéncia da sua exportación 

Metendo a bordo o aparello do cerco. Cam
bados 1940. Foto C.D.L. de Cambados. 

incontrolada aos países beli
xerantes no conflito. As famí
lias mariñeiras que non tiñan 
terra foron as máis perxudica
das , e a de esperación dexene
ro u en motins populares en 
Cambados, Ribeira e A Pobra, 
onde e aslataron armacéns de 
acaparadores e carros que 
transportaban alimentos aos 
partos de embarque. Na Po
bra, as consecuéncias da crise 
foron desastrosas: no 1925 as 
9 fábricas de conserva e as 18 
de salgado estaban inactivas; 

captura , repercutiu na feble produ
tividade da frota pesqueira arousá, 
a máis baixa de toda a Galiza du
rante o primeiro tércio do século 
XX. Certamente, no ano 1920 a Ria 
de Aro usa tiña menos do 10% dos 
vapores e motoras matriculados nos 
portas gaJegos, e pola contra máis 
do 50% dos barcos de remo e vela. 
A cativa presenza de barcos de pro
pulsión mecánica era síntoma dun
ha escasez de capital dispoñíbel pa
ra o desenvolvimento de técnicas 
de pesca máis modernizadas. 

As crises da sardiña 

Por desgrácia, falar das faltas da 
sardiña non é referirse a causas de 
lonxe, que tan só acordan os avós. 
Desde hai algun tempo, os actuais 
pescadores do cerco de Cambados 
ben poderian dicer como os vellos 
aquilo de que "o mar está colado". 
Pero a sardiña, peixe volandeiro, 

a maioria dos vapores con base no 
porto, trasladáronse definitivamen
te a Setúba1 e o Mediterráneo; fa
bricantes como Díaz de Rábago e 
Legarda, levantaron as novas fábri
cas en Almería e Ayamonte, res
pectivamente; máis de mil quiñen
tos pescadores da zona emigraron á 
América ... A Pobra mariñeira nun
ca se recuperou deste golpe. Como 
dicia a cantiga do Grave: 

"A Levante se van los fabricantes 
para prosperar 
si se quedan aquí en Galicia 
se van a arruinar". 

Ou a de Cambados: 

"La sardina no se ve, no se ve 
a Portugal se marchó 
y el marinero gallego 
re, mi, fa, sol, la, si, do." 

Por estos anos, diante da escasez 

de sardiña, introdúcense novas ar
tes para diversificar as capturas, 
caso do trampolín en Cambados, 
proveniente de Cangas. Outras te
ñen unha gran aceitación, como os 
boliches de Vilaxoán, moi utiliza
dos na captura dos "armeiros" de 
trancho, substituto da sardiña na 
ria. Por último, é o tempo da deca
déncia das grandes traiñeiras, vara
das nas praias pola falta de sardiña, 

e reemprazadas polos racus, equi
pados con aparellos do cerco máis 
pequeno e axeitados para largar na 
pedra, ao xurel ou a xarda. 

Até 1936, os diversos avatares da 
pesca da sardiña, trouxeron como 
consecuéncia non poucos sobresal
tos na vida das vilas mariñeiras da 
Ria de Arousa, influindo non só na 
sua actividade produtiva, senón nas 

relacións sociais dos seus habitan
tes. Conforma esta axitada história 
unha visión variada, plural e con
traditória da sociedade arousán 
doutrora. Despois, a Guerra civil 
remataría con todas as guerras.• 

(*) O presente artigo ten a sua orixe nunha 
conferéncia pronunciada no transcurso do ci
clo "O home e o mar", organizado polo Con
cello de Cambados no mes de Xuño do pre
sente ano. 

Glosarlo 
Ardora: Método de pesca consistente en descobrir o peixe pola arden
tia do mar nas noites sen Iua. 

portos das Rias Baixas concedian aos tripulantes de traiñeiras e mo
toras. 

Armeiros: Amontoamentos, montóns, agrupacións. Partes: Tipo de retribución, basado no reparto do produto da pesca en
tre o armador e os compañeiros, unha vez descontados os gastos co
muns. O produto correspondente aos tripulantes divídese en "partes" 
idénticas chamadas quiñóns. 

Caldeo: Método de pesca utilizado nas traiñeiras e motoras sardiñeiras, 
consistente en "sementar" con raba (bragais de bacallau) o mar, para 
atraer á sardiña e asi facilitar a manobra do cerco. Empregábase de dia. 
Cestas: Medida utilizada nas Rias Baixas, equivalente a 100 Kg. 
Chángui-bajada: Prémios ou concesións especiais que nalguns 

Trampolin: Denominación en Cambados da arte de pesca chamada 
bou de vara. 
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Dornas xeiteiras na praia de Santomé (Cambados). Anos 20. Foto C.D.L de Cambados. 

Folgas no mar 
As reivindicacións laborais nos barcos aparecen con
forme vai xurdindo un novo tipo de pesca, superador 
do sistema da pequena produción artesanal. As novas 
técnicas pesqueiras, ca uso do vapor e o motor de gaso
lina, os grandes aparellos de cerco e arraste, e a fre
cuente separación do armador das faenas do barco, le
vaba de seu o investimento dun capital, que raras veces 
posuían os pequenos armadores das artes tradicionais, e 
sobretodo a sua amortización, quer dicer, a obtención 
de beneficios pola vía dunha maior participación no re
parto. Tamén daban lugar a novos traballos nos vapo
res, como carboneo e aguada, ou á intensificación dou
tros habituais debido á masificación das capturas: o 
carrexo do peixe ás fábricas, o transporte e secado dos 
aparellos, etc. Ou sexa, nacía un novo tipo de rela
cións nos barcos, semellantes ás industriais, o que fa
voreceu o asociacionismo mariñeiro, ben en sindica
tos, ben en asociacións de armadores. Na Galiza, este 
proceso deuse nos primeiros anos do século XX nos 
portas de Vigo , A Coruña, e 

tardía e pouco importante, no seu conxunto. 

A identidade entre armadores e fabricantes marcou as 
duas primeiras folgas de mariñeiros das que se ten no
ticia na ria: na Pobra no 1913, e Ribeira no 1919. En 
ambas as duas, a folga abranxeu a obreiras das fábricas 
e mariñeiros dos vapores que traballaban para elas. En 
Ribeira, 2.000 obreiras e mariñeiros mantiveron o paro 
durante quince dias para protestar pola decisión dos ar
madores-fabricantes de levantar catro partes rnáis, e 
pedir unhas novas bases de traballo para todos. A reso
lución do conflito, moderando a suba da participación 
dos armadores , regulando os traballos de carrexo , 
aguada e carboneo, e implantando o control dos tripu
lantes sobre as ventas, mediante o delegado, era de
mostrativa do novo tipo de relacións laborais. 

Xa nos anos da II República, cun entorno poñtico máis 
propício para as liberdades e o asociacionismo, se cons-

tituiron na ria numerosas socie

Marin, e moi posteriormente • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • dades e sindicatos mariñeiros, e 
o clima reivindicativo foi algo 
mais cotián. En Cambados no 
1931, e no Grove un ano des
pois, os tripulantes das motoras 
sardiñeiras fixeron sendos paros 
con vistas a negociar unhas par
tixas máis favorábeis, controlar 
os gastos da raba, e regulamen
tar o chángui, a bajada e as con
dicións de despedirnento. No 
1934, a frota de Ribeira mantivo 
un duro conflito para impedir o 
embarque de dinamita nas moto
ras, ainda que con escaso éxito. 
Non teño noticia de máis suce
sos de relevo; en definitiva, moi 

noutras vilas do litoral. 

Na Arousa, a penetración do 
novo tipo de pesca foi tardío, 
xa que o vapor entrou por pri
meira vez en Ribeira, A Proba 
e A Illa entre 1912 e 1913, coa 
particularidade de a maioria 
dos armadores destas embarca
cións seren fabricantes. O pro
ceso de introdución da propul
sión mecánica completouse nos 
anos 20 coa chegada das moto
ras á prática totalidade dos por
tos da ria, pero o fenómeno se
guirá senda minoritário en rela
ción á pesca artesanal, polo 
menos até a guerra civil. Nesa 
medida, a conflitividade labo-

As novas técnicas 
pesqueiras daban 

lugar a novos traballos 
nos vapores, e nac1a 

un novo tipo de 
relacións nos barcos, 

semellantes ás 
industriais, que 

favoreceu o 
pouco en comparación coa im
portáncia das mobilizacións ma
riñeiras no resto das Rias Baixas 

• ral dos pescadores da ria foi 

asociacionismo 
mariñeiro. por ese tempo.• . 
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O trinque 

Pintura 
Exposición antolóxica de 
Carlos Maside no Audi
tório de Galicia de San
tiago. Unha revisión im
pryscindíbel. 

Fotografia 
Dous acontecimentos so
branceiros durante todo 
o mes de Novembro: A · 
Fotobienal de Vigo e o 
Outono Fotográfico en 
Outense. • 

Televisión 

Arquivo Sonoro 
A conta atrás, dirixido e presenta
do por Eva Veiga na TVG, céntra
se o xoves 5 na experiéncia de in
vestigación antropolóxica e social 
dos povos atendendo ao "sonido" 
da sua xente a través do tempo. Pa
ra cubrir este eido criouse o Ar
quivo Sonoro de Galícia. Neste 
programa presentarase unha espe
riéncia moi concreta, como é a re
collida de testimónios orais entre a 
xente de idade no Concello de Mo
aña. Falará o director deste Arqui
vo, Monxardín, quen recentemente 
viaxou a América para rec.oller tes
timónicis de galeguistas dos anos 
50 no exílio, e tamén o coordena-

Anúncios de balde 
Venda de artesania da URSS. 
Asociación Máximo Gorki de Vi
go, Tlf. 22 44 57. 

Spesial. Número mánográfico da 
"Frente Comixário" sobre zom
bis. Integramente "Em gal ego". 
Pre90 250 pts. Distribuí Meendin
ho. Apartado 678 Ourense. Vale 
postal ou reembolso. 

O Comité Cidadán Galego Anti
SIDA de Compostela terá o seu 
local aberto ao público de luns a 
venres de 16,30 a 21 h, e os martes 
e mércores polas mañáns de 11 a 
13h. Tamén contan cun contesta
dor automático para facilitar o 
contacto fora deste horário. O local 
está en Fonte de San Miguel, 2-
baixo. 15704 Compostela. Apdo. 
correos 117. Tlf. 57 34 01 

História da Língua em Banda De
senhada. Segunda edi9om. Esgota
dos 3.000 exemplares da 1ª edi9om. 
Pre~o 300 pta. Edita e distribuí 
Grupo Reintegracionista Meendin
ho. Apartado 678-0urense. Venda 
por reembolso ou vale postal. 

Vendo casa de pedra, totalmente 
restaurada e amoblada con antigüi
dades, muros de 1 m. de grosor, 
duas prantas, 190 m2, solos e tei
tos de madeira, chaminé de pedra, 
auga, luz, etc. Val con moita vexe
tación, perto do rio Miño. Finca 
con froifaies. 18.000.000 pts. (faci
lidades). A 30 km de Ourense. Tlf. 
(981) 22 12 63. Femando. 

Véndense cachorros Cocker de 4 
meses, xa vacinados. Tlfs. (986) 
37 40 18 e 43 65 87. 

ción de exposicións, charlas, obra
doiros, cursiños ... Tamén necesita
mos axuda material, o que a ti non te 
serve, a nós podenos ser útil. Esta
mos no antigo orfanato, no recinto 

• de campus universitário. Apdo. 660. 
32080 Ourense. 

Autonomia. Centro de difusión al
ternativa (discos, libros, camisetas, 
chupas). Mércores e venres de 
19,30 a 21,30 p.. Sábado mañá e 
tarde. R/Maria Berdiales, 39-2. Vi
go. Distribución non comercial. 

Caixa de Resisténcia con Manuel 
Zebral. Número de conta 2091 
/215/30040840. Caixagalicia. 

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

Oferécese presentador para espec
táculos de cines, moda, actuacións 
en directo, discotecas, etc. En cata- · 
lán e galego. Tlf. (986) 29 30 48. 

Coleccionista cámbia cupóns da 
ONCE. Escribir a Julio García: r/ 
Sta. Eufémia, 2. 1._2005 Ourense. 

Os pubs "Cómic" de Baio e "Silfo" 
de Carballo coa Asociación Cultural 
"Monteblanco" de Ponteceso preten
den organizar concertOs de · rock, 
pop e folk e tamén exposicións de 
fotografía, pintura e escultura. Os 
grupos ou colectivos interesados en 
contactar chamade aos tlfs. (981) 71 
49 24 ou 75 42 36. Preguntar por 
Xosé Mª Varela. 

Véndense camisetas de forte con

. r-------------, 
tido hispano-fóbico. 
Tlf. (986) 30 38 58. 

A revista liter·ária 
"Olisbos", os aman
tes da palabra admite 
traballos de investiga
ción e crítica literá
rias, antes do 15 de 
Outubro, para a confi
guración do seu nú
mero 12. Tamén se re
ceben traballos de re
dacción para un nú
mero 13 anónimo. 
Agárdase a vosa cola-

Pisos para 
compartir, avisos, 

alugueres, cámbios, 
compras, vendas, 

Camisetas Me cago 
no V Centenário, 
para financiar pro
xectos de solidarie
dade con comunida
des indíxenas. Pedi
dos contrareembolso 
a Xevale: Avda. Por
tugal, 16. 27500 
Chantada. Lugo. 

contactos ... 
de publicación 

gratuita na sección 

Anúncios de balde 
Tfno: (986) 43 38 86 
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boración. "Olisbos'', '--------------J 
Faculdade de Filolo-

Escritor cinematográ
fico oferécese para 
elaboración de 

x ia. Burgo das Nacións, s/n. 
15705 Compostela. 

Véndese casa rústica de pedra a 
restaurar, con terreo, en Moeche. 
Tlfs. (981) 24 84 50, 28 27 18 e 
29 77 37. 

Gran oferta de discos e casettes. 
Evéncio Baños. Pizarro, 47-4F, Vi
go. Tlf. (986) 41 34 96. 

Casa Popular "Fogar Infantil". 
Centro social okupado de Ourense 
precisa da tua colaboración. Se estás 
interesada/o en criar unha cultura al
ternativa, autoxestionada e reivindi
cativa podes participar na organiza-

guións. Tlf. (986) 22 61 52. Cha
mar de 15 a 16h. 

Tea de liño, primeira calidade e 
bon prezo. Véndese por metro. 
Tlfs. (986) 31 24 87 /43 99 62. 

Troco ou vendo mel e poleo produ
cidos na meia montaña ourensá. 
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 
escreberme ao Apartado 938 de 
Santiago de Compóstela + 

ax en da 
Actos 

dor cultural de Moaña, Manu~l P. 
Rua, que dirixe estes traballos. 

Crónicas americanas 
TV2 emite dende a pasada semana 
a crónica dunha poética e alucinan
te viaxe polos EE UU da man de 
David Lynch e Mark Frost, das 
parellas máis innoyadoras da televi
sión. Lynch, ademáis do seu polé
mico traballo no cinema, causou re
centemente un impacto sen prece
den tes coa série "Twin Peaks", e 
Mark Frost innovou o serial policia
co con "Hill Street Blues". Xuntos 
formaron a produtora que levou a 
cabo esta série documental. O pri
meiro episódio, Adeus á carne, de-

senvolvía un Mardi Gras, martes 
de antroido en Nova Orleáns. A mi
rada do observador, sobre un con
curso de "misses", Manhattan de 
noite . ou Auto-obsesión, que fala 
da afición dos norteamericanos polo 
coches, son outros dos temas elixi
dos. Nación motorizada é a cróni
ca dunha masiva concentración de · 
motos en Arizona; Semper fidelis 
foi rodado nun campamento militar; 
Alúgase pistoleiro está ambientado 
en Las Vegas nunha concentración 
de mercenários. o circo, o entorno 
do beisbol, o mundo da moda ou a 
história da revista Play Boy com
pletan a mirada de Lynch sobre a 
sociedade norteamericana. + 

Magosto popular 
Odia 7 de Novembro na Carballei
ra de San Xusto, Terceiro Magos
to popular, organizado pola Aso
ciación de Viciños A Cividade e a 
Xunta Xestora para a defensa da 
Carballeira, continuando coa loita 
por reclamar a carbaileira e o Mon
te de Lixó para os viciños. 
Grupo de gaitas Os Alegres, Escola 
de Danza de Carballedo, Xaránga
llo Mangallo de· Marín, Suso Vaa
monde, Delio e Toniño, Banda de 
música de Tenorio-Cotobade , or
questra Ceniza, Xosé Lois O Carra
bouxo e pregón a cargo do escritor e 
poeta Xosé Fraga Iglésias. E casta
ñas de balde para todos e todas. + 

C on vocatóriaS 

Taller de 
Plástica Teatral 
Do dia 2 de Novembro até o 
día 12, en xomada de 19,30 
a 21,30h, desenvolverase es
te obradoiro, dirixido polo 
escenógrafo e pintor cubano 
Modesto Bráulio López e 
organizado pola Asociación 
Cultural de Vigo. O obxec
tivo deste taller é o desen
volvemento dos problemas 
relacionados coas máis va- · 
riadas manifestacións do de
seño teatral, unha ferramen
ta imprescindfüel para a rea
lización práctica dos dife
rentes espectáculos teatrais. 
Trataranse temas como as 
texturas, a composición de 
formas, o ritmo, a tridimen
sionalidade, a cor, a ilumi
nación, o vestuário e o espa
zo no teatro. Farase especial 
fincapé nos diferentes as
pectos prácticos e na reali
zación de proxectos e ma
quetas. Os interesados/as 
poden contactar coa Asocia
ción Cultural de Vigo, na r/ 
López de Neira, 22-1 Q B e 
no TI~ 22 27 87 de 19 a 
2lh. 

Concurso 
de Teatro Breve 
A Escola Dramática Gale
ga convoca o XII Concur
so de Teatro Breve, para 
orixinais inéditos, cunha ex
tensión máxima de vinte fó
lios a dobre espazo. Manda
ranse por triplicado, sen re
mite e con plica a: "Escala 
Dramática Galega. XII 
Concurso de Teatro Breve. 
Rua Santa Teresa, 18 baixo. 
15002 A Coruña". O pré
mio, dotado con 50.000 pts. 
inclue a publicacion da obra 

,premiada nos Cademos da 
Escala Dramática Galega. 
O prazo de admisión de ori-

., xinais rematará o dia 31 de 
Decembro. A E.D.G. pode
rá estrear, de acordo co au
tor/a a obra premiada. 

Lemas 
para a língua 
O Concello de Cambados 
convoca un concurso de le
mas para a Campaña de 
Animación ao emprego do 
Idioma Galego que este 
concello levará a cabo pro
ximamente. Os lemas trata
rán da necesidade de espa
llar e defender o emprego 
do naso Idioma. O lema 
non poderá exceder de 15 
palabras e apresentarase sen 
sinatura, e sen nengun outro 
dado que permita recoñecer 
o seu autor/a. Nun sobre pe
chado, que se unirá á cartu
lina que conteña o lema, in
cluirase o nome e enderezo 
do autor/a; no caso de ser 
escolar, citarase tamén o 
Centro de Estudos. Os le
mas mandaranse á Casa de 
Cultura do Concello de 
Cambados: Rua Nova, 4, 
antes do 5 de Novembro. 
Serán premiados os 5 me-

A Conselleria de Cultura e 
Xuventude convoca Tesoi
ra: 1 Mostra de Novos 
Creadores de Moda-Xu
ventude 92, na que poderán 
participar xoves deseñado
res de moda entre os 16 e 30 
anos de idade, en grupo ou 
individualmente. A temática 
será de Úbre eleición. As 
obras deben ser orixinais e 
non se ter apresentado nou
tro certame. Os participan
tes presentarán os seus de
seños en láminas de 42 por 
32 cm. como mínimo, con 
deseño de fronte e de cos
tas. Pódense apresentar un 
máximo de 3 coleccións, ca
da unha de 10 a 15 modelos. 
Cada obra levará no reverso 
o tíduo e a descrición da 
mesma co seudónimo do 
autor/a. Xunto coas obras 
deberá entregarse un sobre 
pechado co seudónimo no 
exterior figurando no seu 
interior o boletín de inscri
ción cos datos do autor ou 
autores, enderezo, teléfono 
e fotocópia dos seus DI. De
berán tamén presentar o seu 
curriculum, e canta docu
mentación consideren de in
terese para mellar valora
ción da obra. Os participan
tes deberán presentar os 
obras na Delegación 
Provincial da Conselleria de 
Cultura e Xuventude de 
Pontevedra. R/ Benito Car
bal, 47-2, 36001 Poriteve
dra. O prazo remata o 16 de 
Novembro. O xurado selec
cionará 10 participantes 
cunha colección de cada. 
Estes confeccionarán 4 dos 
modelos para o pase a reali
zar o día 18 de Decembro 
no Auditório do Centro Cul
tural Caixavigo. Os deseños 
exporanse na Casa das Ar
tes de Vigo, desde o 18 dese 
mes até o 11 de Xaneiro do 
93. Outorgaranse dous pré
mios de 250.000 pts. 

Deseño gráfico 
A Conselleria de Cultura e 
Xuventude convoca a 11 
Mostra Nacional de Xoves 
Deseñadores Gráficos Xu
ventude 92. A mostra non 
terá carácter competitivo. 
Os participantes serán me
nores de 30 anos. Cada par
ticipante poderá enviar un 
máximo de tres obras, que 
serán orixinais ou impresas. 

Haberá unha selección pré
via á exposición da mostra, 
procurando que na mesma 
se recollan o maior número 
de participantes. O tema é 
libre. Coa obra enviaranse, 
ademáis dos dados persoais 
do autor/a, un pequeno cu
rrículum . Os participantes 
deberán apresentar as obras 
na Delegación Provincial 
da Conselleria de Cultura e 
Xuventude de Ourense, na 
Afda. da Habana, 105-3. O 
prazo para a recepción das 
obras será até o 15 de No
vembro. A inscrición debe
rá efectuarse mediante o 
boletín normalizado . Un 
xurado seleccionará os me
llores traballos, que serán 
expostos en Decembro na 
Casa da Xuventude de 
Ourense. Os prémios con
sistirán nun Diploma de 
participación e un obxecto 
Iembranza da Mostra, ade
máis a organización realiza
rá un Catálogo, que se en
viará aos participantes. 

Língua e 
publicidade 
Aga Produccións/Ednaga. 
S.L. convoca unha Bolsa de 
Investigación sobre "A 
Língua Galega e a Publici
dad e", á que se poderán 
acoller colectivos ou perso
as. As solicitudes entrega
ranse no domicílio social da 
entidade, R/Maria , 98-2. 
15401 Ferro!. Mais infonna
ción no Tlf. (981) 35 04 75. 

Axudas 

gara proxectos 
onvoca a Axéncia Española 

· de Cooperación Internacional 
do Ministério de Asuntos 
Exteriores. Subvenciona pro
xectos de axudas ao desen
volvimento, promoción e di
fusión educativa, intercám
bio e actividades culturais. 
Poden solicitalas persoas xu
rídicas, entidades públicas ou 
privadas. O prazo remata o 
31 de Decembro. A convoca
tóri a está publicada no 
B.O.E. do 19-05-92. Máis in
formación na Axéncia, Avda. 
Re.yes Católicos, 4. 28004 
Madrid. Tlf. (91) 583 91 54. 

Asociacionismo 
O Centro de Recursos pa
ra Estudiantes "Manco
mún" da universidade de 
Santiago convoca o Prémio 
de Ensaio para traballos 
sobre asociacionismo, ao 
que poden aspirar os traba
llos que estuden o asociacio
nismo estudiantil universitá
rio desde o ano 1975 até a 
actualidade. Os traballos te
rán unha estensión máxima 
de 125 fólios. O prémio está 
dotado con 100.000 pta. e os 
orixinais poderanse apresen
tar até o 30 de Novembro. 

Prémio Empresa 
A Confederación de Empre-

sários de Pontevedra convo
ca este prémio de Investiga
ción e Periodismo. Os tra
ballos serán totalmento ori
xinais, e publicados nos mé
dios de comunicación entre 
o 1 de Xaneiro e o 31 de 
Decembro deste ano, data de 
peche da convocatória. De 
cada orixinal apresentaranse 
seis cópias antes do 15 de 
Xaneiro do 93, nos locais da 
CEP, r/Velázquez Moreno, 
9-4, 36201 Vigo. Tlf. 43 96 
11. Os traballos publicados 
en prensa enviarán un orixi
na1 da páxina e data do pe
riódico no que foron publi
cados. Os traballos de rádio 
e televisión enviarán soporte 
magnético con indicación de 
día e médio no que foron 
emitidos. Adxuntaranse o 
dados personai do autor/a, o 
seu enderezo e o seu teléfo
no. Toda a documentación 
enviarase nun sobre pecho. 
O fallo do xuri darase a co
ñecer no primeiro trimestre 
do 93, e o prémio estará do
tado con 1.000.000 pta. 

III Mostra 
de Teatro 
Poderán concorrer todos os 
grupos teatrais compostos 
por xoves de até 30 ano 
cumpridos o 31 de Decem
bro deste ano. Hai dua ca
tegorías, dos l ~ aos 30 anos 
e até os L8 anos. Deberán 
ser obras de autore galegos 
e e pañoi . Entregara e a 
documentación na Delega
ción Provincial da Conselle
ria de Cultura e Xuventude 
de Lugo, r/Pintor Corredoi
ra, I. Ante do 30 de Outu
bro. A dotación irán de de 
25.000 a 250.000 pts., se
gun as categorias. 

Poesia 
A Concelleria de Cultura de 
Ourense convoca o Prémio 
de Poesia "Cidade de Ou
rense", para obras dun mí
nimo de 800 versos, escritas 
en galega ou portugués. As 
obras deberán enviarse a es
ta Concelleria e no caso que 
pertenzan a autores portu
gueses poderán ser presen
tadas na Cámara Municipal 
de Vilareal. O prazo de re
cepción de orixinais pécha
se o 11 de Decem bro . O 
prémio está dotado con 
250.000 pts., placa de prata, 
e publicación da obra. 

III Certame 
de Cerámica 
Poderán apresentarse os xo
ves de até 30 anos en duas 
categorías: até os 17 anos e 
dos 18 aos 30 anos. As 
obras enviaranse á Delega
ción Provincial da Conselle
ria de Cultura e Xuventude 
na Coruña, na r/Durán Lori
ga, 9-1. Tlf. 22 13 36, até o 
7 de Novembro. As dota
cións dos prémios irán des
de 10.000 a 70.000 ptas. de
pendendo da categoría. • 



Música 

Krystiam 
Zimerman 
Concerto de piano o día 30 ás 2lh 
no Auditório de Galícia, 
en Compostela. Interpreta-
rá a Chopin, Brahams e 
Szymanovski. · 

Opera 
O dia 29 representarase 
no Pazo de Congresos da 
Coruña a ópera Andrea 
Chenier. O día 31 ás 
20,30h a Compañia Artu
ro Toscanini de Milán re
presentará La Boheme, 
de Puccini, no Centro 
Cultural Caixavigo. 

Les Violons du Roy 
Concerto o día 6 ás 21 h no Auditó
rio de Galícia, baixo a dirección de 

Teatro 

Teatro escolar 
O venres 30 o grupo Kalandraka 
representará "O Hobbit" no Centro 
Cultural Caixavigo. 

Mai aló das palabras 
No Teatro Rosalia de Catro da Co-

N ovas sensuais 
•MANUEL CARBAWDO 

Que gana de complicar as causas. 
Arco Atlántico, en dous idiomas, 
portugués e castellano. Será que en 
portugués só non valía? En galega 
tampouco? No seu estatuto editorial 
fala de ser unha publicación "inter
regional" coa proposta de aproxima
ción do Norte de Portugal e Galiza. 
Daquela, benqueridos responsábeis 
da publicación, por que o castella
no? Como se entende tamaña ousa
dia? A solidariedade "social" empe
za por praticar a língua comun, fu
xindo dunha terceira, moi respeitá
bel, mais neste caso, inoportuna. 

Hai novas, sen embargo, que pode
rian ser transcritas íntegramente nes
te anedotário corno, por exemplo a 
que alude ao contrato de Julio Igle
sias coa Xunta: "Contratado pelo 
governo da Galiza para embaixador 
no mundo Xacobeo, pela módica 
quadia de 300 rnilhOe de pe etas, 
Julio Igle ia nao toco no tema ne te 
Porto , tao intere ado e ligado a 
que t6e da Galiza. Será que o che
que da Jumta nao tem cobertura" , 
pergúnta e o corre pondente do e
manário Arco Atlántico no Porto. 

Falcatrua é o nome do teatro de tí
tere que leva adiante E teban, 
quen e tá dispo to a facer todo o 
po íbel para traballar durante todo 
o ano coa teima de espallar este in
vento tan entrañábel dos títeres, 
"inda que é difícil porque ás veces 
non hai seriedade por parte dos 
concellos e recebemos os cartas fó
ra de tempo, e debido a iso fáisenos 
costa arriba levar adiante este la
bor; pero non nos queixamos, inda 
que nós teñamos que pagar de con
tado os recibos domésticos (teléfo
no, aluguer de local, etc.); os nosos 
recursos están basados no que co-

Bernard Labadie. Interpretaran 
obras de Albinoni, Vivaldi , Mo
zart, Devienne e Dvorak. 

·axenda 
Exposicións 

Xabier Magalhaes 
Na Casa da Parra, en Com
postela. 

Laurean o 
Quesada 
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Na sala do Banco Galego de 
IU~~Lugo. 

Paz de la Iglésia 
Na Galeria Minotauro de 
Compostela. 

li~W!fi~S Carmen Hermo 

Arpa 
Benoit Wery oferecerá un cohcer
to o dia 30 ás 20 h no Centro Cul
tural Caixavigo. + 

ruña actuación até o día 30 da 
compañia Theater Beyond Words. 

A Lagarada 
No Pazo-Museo Otero Pedrayo, to
dos os dias da semana agás luns e 
martes, a partir das l 8,30h. 

CHELO 

bramas en cada actuación". Apesar 
diso, está convencido de que "se 
desenvolvemos o noso cometido 
dunha maneira digna e o facemos 
con agarimo, a xente entenderá no 
seu momento a nosa arte". 

Erick, (ou Rico, como o coñecen os 
eus amigos) ácbase de paso por es

tes lares cunha curiosa forma de vi
da: "o teu nome nun grao de arroz". 
Con efeito, desde a a ao zeta por un
ha beira, e pola outra do un ao cero, 
son algunhas das suas expertas con
dicións como artista do diminuto. 

En Marbella estivo Ramón Conde. 
En Murciá áchase agora, cunha das 
suas características exposicións, 
onde asegura que as suas montaxes 
"chaman a atención". De paso cara 
a vila de Cambre, onde "fun convi
dado para participar nun xurado do 
certame de pintura que convocou o 
devandito concello", confiounos 
que está traballando "duramente, 
para montar unha exposición en 
Ourense, que vai ser diferente ao 
feíto até agora".+ 

. e Antón Sobral 
:No Teatro Principal de Pon
tevedra. Obra do cubano Modesto Bi"aulio Flórez 

Luís Lugón Carlos Maside 
Antolóxica no Auditório de 
Galícia, en Compostela. 
Mais de · 250 obras corres
pondentes ao periodo 1924-
1958 e que se artellan en 
cinco apartados: pintura, 
obra gráfica, debuxos, dese
ño Índustrial e bosquexos 
para murais e vidr.eiras. 

Museo Municipal de Ouren
se as obras participantes na 
"I Bienal de Caricatura". 

Na Galeria Bacelos de Vigo. 
Manuel 
Rodríquez Díaz 

Colectiva 
Na Galeria Obelisco da Co
ruña, "Propostas para unha 
colección", con obras de Ci-

. ria, Moya, Reguera, Rapela e 
Cerujeira. 

Espectrogramas 
Traballos de António Vidal 
e Carlos del Río na Delega
ción Provincial de Cultura 
d~ Pontevedra . 

Oleos de "Arredores do Ca
miño", na Casa da Cultura 

. de Sárria. 

Alén Mar 
"A creatividade galega no 
novo mundo'', obras de 38 
artistas galegos/as nas novas 
salas habilitadas no Mostei
ro de San Martiño Pinário, Consuelo Liñeira 

No Pazo Mununicipal da 
Coruña. 

Blanca López 
Núnez de Prado 
No Casino Ferrolán. 

en Compostela. · 
Na Sala do BBV, en Vigo. 

Carnot 

Electrografias 
Flores e Mborat 
Na Galeria Rebeca de Ou
rense. 

Na Sala de Exposicións de 
Caixa Pontevedra. Tui 

Torres Pato Na Galeria Lucerna de Ou
rense. 

Xoieria 
Víctor Silva 
Barros 

Na Aula e Cultura de Caixa 
Ourense, en O Barco. 

Mostra fotográfica "Tui, 50 
anos de história", no Museo 
Diocesano. 

Gravado Os Andes Un século de xoieria e bisu
teria na Estación Marítima 
da Coruña. 

Artista portugúes na Sala de 
Arte Caixavigo. 

Susana Esteban 
Na Galeria Marga Prada de 
Ourense. 

Mostra "Euroamericana de 
Gravado" no Ateneo Ferro
lán. 

Artesania popular andina na 
Casa da Cultura de Xinzo 
de Límia. 

Nacho Dalorio 
No Salón Almirante de Lugo. . Marlborough Sel os 

P. Martínez Lago 
Na Asociación de Artistas 
da Coruña. 

Fernando Casás 
Esculturas na Galeria Abel 
Lepina de Vigo. 

No Auditório Municipal de 
Corcubión celébrase a "I 
Mostra Filatélica". 

Traballos sobre papel na 
mostra "Cinco artistas de 
Marlboroug", na Galería 
Trinta de Compostela; con 
obras de Jorge Castillo, Luís 
Gordillo, Manolo Valdés, 
Juan Genovés e Lucio Mu
ñoz. t 

Caricatura Páxinas coordenadas por: 
Pepa Simón 
Pinturas na Casa da Cultura 
de Oleiros. Na Casa da Xuventude e no MARGA R. HOLGUIN 

Cme 
Zhang Ytmou . 
Dirixida por Chen Kaige en 1984, 
Terra amarela inclúese no ciclo 
que o Centro Galego de Artes da 
Imaxeadica ao director chinés, que 
nesta fita dirixe a fotografía. O fil
me sitúanos na província china de 
Shaanxi, en 1930, onde xurde unha 
relación amorosa entre un xove 
que está recollendo música folkló
rica e a filla do labrego que o aco-
11 e. Proxectarase o dia 29 ás 
20,15h. Os dias 3 e 4 de Novernbro 
proxectarase Sorgo vermello, o 
traballo que o fixo coñecido do pú
blico occidental en 1987, xa con 
Gong Li no papel protagonista, es
ta vez unha xove muller que acaba 
de ser vendida polo seu pai a ho
me leproso nos tempos da invasión 
xaponesa. Os dias 5 e 6 pasarase o 
seu seguinte filme, Ju Don (Se
mente de Crisantemo), rodada en 
1990, de novo unha história de 
amor e unha denúncia da situación 
da muller no seu país. Como no 
resto dos seus filmes, a fotografía 
convírtese en parte esencial da na
rración, onde a cor ten un peso dra
mático parello ao dos actores, e 
neste caso o cenário e unha tinture
ria. Os pases son ás 20,15h na Sa-

la de proxeccións do CGAI, na rua 
Durán Loriga,10. A Coruña. 

O home do Oeste . 
O ciclo do CGAI Clásicos en Ci
nemascope programa para o dia 
30 este coñecido filme dirixido por 
Anthony Mano en 1958 para a 
United Artist, no que Gary Cooper 
encarna a un antigo pistoleiro que 
viaxa coa intención de contratar 
unha mestra e se atopa coa sua an
tiga banda. Ao fondo está coma 
sernpre en Mann, unha visión épica 
da relación entre home e paisaxe, 
cun trátamento moi persoal da cor 
e do grande formato que o cine
rnascope fixo posíbel. Pasarase ás 
20,15 na sala de Durán Loriga, 10. 
A Coruña. 

Cinco Clásicos 
O ciclo programado polo Centro 
Cultural Caixavigo proxectará o 
dia 29 Sed de mal, dirixida por 
Orson Welles e interpretado por 
el mesmo xunto a Charlan Heston 
e Janet Leigh en 1958. Unha 
anécdota dunha obra de Master
son serve a Welles para realizar 
unha das mais barrocas películas 

suas para Zugsmith, onde volve a 
encarnar a un persoaxe que pre
tende ser máis grande que a vida: 
un xefe de policía que crea probas 
falsas para apresar culpábeis den
tro dunha história "negra". O dia 
3 proxectarase O soño eterno 
(1946), na que Howard Hawks 
pon en imaxes a famosa novela de 
Rayrnond Chand1er, e que deu lu
gar a un intercámbio de telegra
mas entrárnbolos dous sobre a im
posibilidade de coñecer ao autor 
dun dos asasinatos. Sobra dicer 
que os protagonistas son Lauren 
Bacall e Humphey Bogart. Á últi
ma fita do ciclo é O home tran
quilo, rodada por Jobo Ford en 
1952 na aldea irlandesa de onde 
saira emigrada a. sua família anos 
atrás e que a P'!-rtires de entón 
quedou inscrita no atlas sentimen
tal dos afeizoados co norne imaxi
nário de Innisfree. Unha espécie 
de cornédia rnarabillosamente in
terpretada por Maureen O'Hara, 
John Wayne, Víctor MacLaglen e 
Barry Fitzgerald, ademáis dunha 
chea de veciños do pequeno . Pro
xectaranse ás 20,30h no Auditório 
do Centro Cultural Caixavigo, e o 
prezo da entrada é de 150 pts. + 

NTA CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE <m' u 
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Un libro recén editado percorre a sua biografía de emigrante comprometida 

Carmen Cornes, 
o sorriso ·dunha nai da Praza de Maio 
• XAN CARBALLA 

Q 

Cando se fa/a cos desaparecidos? 
cada vez que os trae o pensamento. 

Como se fa/a aos desaparecidos? 
coa emoción apretando por dentro. 

Rubén.Blades 

uen non se admiraria despois 
de coñecer a peripécia vital des
ta muller, galega e arxentina, 

emigrante, Nai da Praza de Maio, afron
tando sempre a adversidade cun sorriso? 
Carmen Carnes é a testemuña viva da 
emigrante que sabe o que deixou ao sair 
do seu Sisán (Ribadúmia) natal e ingre
sou con dezaseis anos, alo polo 1928, no 
xa enorme Bos Aires. Oitenta anos de vi
da con alegrías e mágoas, traballo contí
nuo e unha dignidade que non houbo dita
duras, exílio ou militares que fosen quen 
de doblegar. 

"Mamá criounos a todos. A min, que era~ 
segunda, a Santiago o maior, que tamén 
veu para a Arxentina, e aos dous máis pe
queniños, que quedaron na Galiza. Case 
sempre sóia, traballando, labrando a terra 
e coidando á aboa cinco anos que estivo 
doente na cama . A mamá traballaba 
arreo. Eu perguntáballe ás veces: "Non 
estás cansa? Nunca tes sono?" E ela re
trucábame, "Filla, o que ten ánsia non dur
me". Foi unha muller moi loitadora, por iso 
me deu a min moita forza de vontade. 
Chamábase Francisca Piñeiro". Quen asi 
fala é Carmen Comes, que ven de publi
car unha história de vida, elaborada pola 
xornalista arxentina Beatriz López, neta 
de galegos, e editada por Ediciós do Cas
tro co título Hasta la victoria siempre ... 

En case 150 páxinas Carmen Carnes 
construe un fermoso monólogo de lem
branzas que tecen a história de toda a 
sua xeneración: a vida cotián na aldea e 
na vila, a viaxe imprescindíbel para sobre
vivir a Arxentina ("foron vinte dias de bar
co. Os vinte dias máis felices da miña vi
da. Os vinte dias máis felices despois de 
tanto traballar"), a instalación en traballos 
de dezaseis horas sen dias libres, a falta 
de notícias da casa ("botei oito anos sen 
saber nada da casa por culpa da guerra. 
Souben da marte de mamá por carta moi
tas semanas despois de suceder"), a 
construcción dunha nova vida e dunha fa
mília noutra pátria ("Os emigrantes sofri
mos moitísimo; nen permiso che daban 
para ir ao médico. Eu casei no ano 1949 e 
só tiven un tillo, pois ca estarzo do traballo 
perdin outros dous"), a desaparición do 
seu tillo Miguel Angel, o seu ano e médio 
no cárcere de mulleres sen acusación, o 
escapar por casualidade da morte dos mi
litares, e o exílio na Galiza, desfilan por 
este libro. 

No Chiado da Mala Real Inglesa 

"Embarcamos en Vilagarcia, nunha game
liña, porque o porto non ten calado para 
barcos tan grandes. O que nos levou foi o 
Chiado da Mala Real Inglesa. tamos catro 
rapazas e como non ia chorar nengunha? 
Tiñamos que chorar, pero eu non queria. 
A mamá non me deu nen un bico, que
douse ali. .. eu véxoa sempre ali de pé, 
cos brazos caídos, como paralisada. Nesa 
época non se bicaba. Non é porque non 
me quixera, que sei que me queria moití
simo, pero daquela non se acostumaba. 

"Cando cheguei e vin o porto de Buenos 
Aires, pensei en darme a volta, pero non 
tiña cartas. Porque en Galicia, ainda que 

estabamos mal, tiñamos froita, tiñamos as 
Rias Baixas, os mariscos que iamos bus
car. E a paisaxe. lso extranábase. Desde 
a miña aldea íamos camiñado até o mar. 
Ven Sisán, Castrelo e xa está o mar. Crú
zase unha. ponte e xa está Cambados. 
Non hai palabras para explicar o que sinto 
cando lembro todo aquelo. Pero tes que 
sair de . ali para aprecialo verdadeiramen
te. Recén cando unha saiu dalle o verda
deiro valor. Pero eu xamais, xamais, pu
den esquecerme". 

Carmen descrebe con precisión todos os 
seus traballos na Arxentina, e ao igual 
que as lembranzas que ten da sua infán
cia no Salnés, retrata con moita proximi
dade ao cotián todos os avatares dunha 
vida de emigración, "pero é triste emigrar. 
E máis triste emigrar sen sequer coñecer 
o teu país. Que che pergunten como é ·o 
teu país e non saber que dicer. Habia ga
legos que cando lles perguntaban se ha
bía mazás na sua terra dician que non 
porque non as tiñan nas suas comarcas. 
Emigrabamos sen saber máis que da no
sa aldea". 

Morreu para que eu vivira 

A metade do libro serve para contar toda 
a sua vinculación ao movemento de Nais 
que desde os anos 70 se viña organizan
do para axudar aos presos políticos. 
"Serrwre eduquei ao Miguel Angel coa 
idea de que as cousas habia que dicilas 
tal como eran. Sempre soubo en que con
dicións viñen á Arxentina e como traballei, 
e dicíame tí tes que levantar a cabeza, 
ben alta, e non baixala nunca. El adorába
me e todo o mundo me dicia que herdara 
a miña forma de ver a vida". 

"El non estaba na guerrilla, porque tiña un 
problema de saúde desde pequeno, pero 
estaba metido en política desde moi novo, 
non o mataron por nada. A min metéron
me presa antes do golpe do 76, por ter na 
casa · á nai dunha rapaza que estaba xa 

desaparecida. E leváronme presa case 
dous anos". 

"Entereime o dia que cumprin sesenta e 
· seis anos, no cárcere de Devoto, de que 

desapareceran ao Miguel Angel en La 
Plata. As compañeiras do cárcere fixéran
me unha festa co que deixaran de comer 
durante uns dias, sen eu saber, e prepara
ran unha pequena obra de teatro. Pensa
ban que non ia querer a festa pero eu tiña 
que ser forte. Fixeron a obra no pátio ... Eu 
non quera esquecer ese cumpreanos, por 
máis cumpreanos lindos que teña ... Pero 
este, preparado con tanto cariño por todas 
aquelas mozas que sempre me dician Ai, 
Carmela, viñeches de tan lonxe .. . e que
rian que lles contara de Galicia". 

"Meu tillo fíxome crecer asi , ás veces 
penso que era el o que tiña que vivir todo 
o que a min me sucedeu anos despois 
no exílio, na loita polos desaparecidos ... 
Pero Miguel Angel morreu para que vivi
se eu", conclue Carmen Comes, que ta
mén reflexiona ca entusiasmo que lle co
ñecemos en Buenos Aires e nas suas es
táncias en Galicia "a represión non foi 
contra unha ideoloxia só1a. De todos os 
partidos políticos hai desaparecidos: pe
ronistas, socialistas ... e os. ne nos, tiñan 
ideoloxia? E as nais? Por defender aos 
seus tillos? Esa xeneración dos 70 non 
facia o parbo, non andaba na droga. Ti
ñan conciéncia e querian mudar o siste
ma, porque sempre mandaran os mes
mos. A min parecíame que Miguel Angel 
tiña razón. Eu fun explotada e fun des
preciada por ser criada. Pero non fun un
ha resentida social porque para min unha 
mandadeira tamén é unha persoa. Can
do saibamos respeitar a cada un polo 
que é e non polo que fai, irnos poder 
cambiar o sistema de explotación por un 
sistema máis social. Por iso apoiaba eu a 
Miguel Angel. E penso, se iso é o socia
lismo, asi viviríamos mellor. Para min un 
sistema xusto é onde todos podan vivir 
dignamente e ter oportunidades".+ 

TRES EN RAIA 

A marte 
da CECA 
• G. LUCA DE TENA 

e o traballo de seiscentos mil mi
neiros, Alemaña producia no 

ano 1955 cento cincuenta millóns de 
toneladas de carbón; o ano pasado es
ta cifra baixou a sesenta e seis millóns. 
A reconversión das minas deixou só 
123.000 empregos e os 153 pozos fi
caron en 26. 

O último acordo entre indústria e go
verno reducirá todo este imenso carbo
eiro a 17 pozos e menos de cincuenta 
millóns de quilos de carbón. 

O programa de recorte da indústria xer
mana do carbón queima etapas despois 
da desaparición do muro. Polónia ven 
de superar cento noventa millóns de to
neladas de produción (o seis por cento 
do carbón do mundo) e compite á baixa 
polo mercado alemán coas minas dos 
paises soviéticos, que dan o quince por 
cento da produción total do planeta. 

O paso fundamental para o alumbra
mento dun bloque económico capitalista 
que fixese fronte ao soviético (o Merca
do Comun, por outro nome) tora a ini
ciativa de Robert Shuman de conxuntar 
a produción francesa de carbón e acei
ro. O acordo de 1950 ampliariase para 
constituir a CECA no ano 55, con ltália, 
Fráncia, Alemaña e os paises do Bene
lux. Inglaterra ficaba fóra por discrepar 
do princípio de supra-nacionalidade. 

Para que se regulaba conxuntamente 
a competéncia mineira? Porque se non 
había coincidéncia entre précio da ca
loria e custe marxinal da unidade de 
produción, o mercado comun seria im
posíbel. 

De todo este cisco de carbón resulta 
que Alemaña acaba de zafarse da CE
CA (ou da sua pantasma, que resulta 
que era a nai da CE) por un acordo pri
vado con Polónia. Inglaterra, que xa es
tá dentro da CE, intenta abaratar o pré
cio da enerxia despedindo aos minei
ros, pero é tarde· demais e xa non son 
tempos de xogar as paiasadas tráxicas 
da Thatcher, que tanto lle compracían a 
Augustito Assia e aos seus amiguetes. 

Unha Isabel 11 pálida e abatida visita 
apuradamente Alemaña. Un desalma
do estrela un par de ovos contra a cha
queta real no momento en que se 
cumpre o 41 aniversário da CECA.+ 

VOLVER AO REGO 

N on hai de que se preocupar. O 
que pasa é que agora toca a 

parte baixa do ciclo (segundo as doc
trinas conservadoras a cada época 
boa sucédelle unha má, e asi sucesi
vamente). Ir contra os ciclos da econo
mia, afirman os expertos, é un suicídio. 




