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Fraga 
afirma que a 
administración 

; . 
un1ca serve 
de freo ao 
nacionalismo 
A Administración Unica expli
cada por Fraga lribarne no 
Parlamento o i1 O de Novem
bro, quedouse nunha propos
ta de "simplificación adminis
trativa'', que evite "duplicida
des", non tendo "nada a ver 
co nacionalismo en xeral", 
senón máis ben todo o con
trário, pois coa "reforma ad
ministrativa" pretende "pe
char a via da autodetermina
ción", constituindo un "Estado 
nacional (español) forte". O 
BNG pediu a reforma da 
Constitución e o PSG-EG a 
do Estatuto. As forzas da 
oposición consideran que a 
proposta de Fraga non refor
za o autogoverno. 

(páx. S) 

Os CAF piden 
un;~ª eostura 
ma1s firme 
de Villares 
ante a Xunta 
A axitación de comenzos de 
curso folga en História, sen
tadas en Económicas, pro
testas en Físicas, problemas 
en Maxistério, "retención" do 
reitor en Lugo, etc.- pare
cían sinalar que as épocas 
de mobilización voltarán á 
Universídade compostelá. A 
orixe destes conflitos está no 
recorte de orzamentos que 
sofreu a Universidade. Pero 
mentres unha parte do sector 
estudantil pon o marco no re
corte orzamental e nos pro
blemas específicos de cada 
faculdade, para outros a res- · 
ponsabilidade da Xunta non 
exculpa á equipa reitoral, cul
pábel de "non mallarse no 
asunto". 

(p~x. 12) 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Para un alto cargo da Xunta non é atractiva ao investimento porque 
'adolece de infraestruturas' 

Ourense: 
a crise na periféria 

Segundo algüns indicadores Ourense estaria nos derradeiros pastos de desenvolvemento, 
perdendo povoación anualmente. Ollando a sua capacidade de producción de enerxia, a 

sua riqueza agrícola -maltratada polo. Mercado Comun- e o seu potencial de capitalización 
co aforro da emigración, só causas políticas profundas poden explicar que se esteña a 

converter nun deserto industrial. 

Tahar Maidoub: 
10s rapaces de 
Alxéria ven a TV 
francesa, ao mesmo 
tempo que apoian 
aos integristas' 
'É a falta de traballo e de futuro, a que fai 
que os xóvenes alxerianos procuren al
ternativas como a do FIS (Frente Islámi
co de Salvación)', indica Majdoub. Alxé
ria vive unha crise de difícil saida, abafa
da entre as esixéncias do FM 1, a presión 
das mezquitas e unha élite governante, 
formada no periodo de Chadli Bendxe
did, especialmente corrupta. 'A revolución? -resposta Tahar Majdoub
pode que deixe un pauso que abrolle nos vindeiros anos, pero neste 
intre está esgotada.' Majdoub é sociólogo, xornalista e colaborador da 
axéncia española EFE en Alxer. Recentemente visitou Galiza invitado 
polo IGADI a participar no debate sobre Integrismo, incluido no ciclo 
Temas da nosa época. 

(páx. 14· 15) 

PILI PROL 

AXunta non 
• apo1a aos 

comerciantes de 
Ou.rense frente 
aos novos 
hipermercados 
Os comerciantes de Ourense 
están de cuñas pola instala
ción anunciada dun hiper-mer
cado , parte dunha nova cam
paña de aberturas en toda Ga
liza. No entanto, os h~per-mer
cad os están en crise e coa 
ameaza do governo central de 
ter que pagar antes aos seus 
fornecedores. A consellaria de 
lndústria e Comércio di que o 
das grandes superfícies co
merciais é asunto do governo 
Central. 

(páx. 1 O- 11 ) 



Un asesor do presidente da Xunta afirma que a província non ten atractivos nen infraestruturas 

Convertida en periféria de Galiza, 
Ourense contempla o desmantelamento 

da sua estrutura productiVa 

Peches de indústrias e empresas (1.500 
pastos perdidos no 1991 ), incertidume no 
campo, sobreproducción na pizarra e 
unha alarma social crecente conforman o 

"Ourense non ten atractivo. Nen 
sequer canta cun circuito eléctri
co capaz de soster un equipa
mento informático de alto nível"; 
Andrés Precedo Ledo era asi de 
claro na apresentación do estu
do que dirixiu para Caixa Galicia 
( Ourense. Centro de Equilíbrio). 
Non é unha opinión menor por 
canto Precedo Ledo preside o 
Gabinete de Planificación e De
senvolvemento Territorial adxun
to ao Presidente da Xunta. 

O asesor de Manuel Fraga puña 
asi o dedo nunha chaga que es
tá na orixe do subdesenvolvi
mento dunha província que ten 
todos os seus indicadores esta
dísticos en alerta vermella e que 
mesmo perde povoación anual-

Os indicadores de 
desenvolvimento de 
Ourense están en 
alerta bermella. 

XAN CARBALLA 

panorama de crise en Ourense, unha 
província que ocupa a periféria dentro dun 
país periférico. O Parque Tecnolóxico ali 
instalado ainda está deserto e terá que 

captar empresas para unha área cun 
déficit en infraestrutura de comunicacións 
que, no mellar dos casos, non comezaria a 
paliarse até dentro de catre anos. 

Precisamente as últimas mobili 
zacións producíronse coa folga 
xeral da Límia, que segue pen
dente da comercialización a un 
prezo digno de 100 millóns de 
quilos de patacas, e que ten no 
leite na bisbarra de Celanova e 
no viña (Valdeorras e Ribeiro) , 
as principais ocupacións xunto 
coa rede de cooperativas avíco
las de Coren. A estrutura de Co
ren está tamén ameazada palas 
imposicións do Mercado Unico e 
nesa liña recentemente inaugu
rábase unha granxa de máis de 
200.000 aves en Porqueira, pri
meira experiéncia no que xa se 
considera a única dimensión eu
ropea competitiva. Os sistemas 
de producción vixentes, con pe
quenas explotacións, só terian 

Só os sindicatos fan 
referéncia ao tren 
como infraestrutura 
alternativa. 

As mobilizacións a prol da industrialización veñen sucedéndose na capital. Na imaxe a do pasado 26 de Marzo, antes da folga 
xeral do 2 de Abril. PILI PROL 

mente como conxunto provincial 
e tamén nos seus concellos cara 
a capital (por exemplo, Monte
derramo perdeu un cuarto da 
sua povoación en poucos anos). 

O traslado de Unicar a Vilagarcia 
(179 traballadores), o balance de 
1.500 postas de traballo perdidos 
no ano 1991, as crises larvadas 
de Forxas de Galicia ou Labauto, 

o problema da pataca (100 mi
llóns de quilos pendentes dun 
précio digno na Límia), a indústria 
da lousa ralentizada polo volume 
de excedentes e unha estrutura 
de cooperativas como a de 
Coren, ameazada pola necesida
de de mellorar a competitividade 
que xa ocasionou protestas con
tra a dirección na última asam
blea: eis unha paisaxe da situa-

ción de crise que se ben suscita 
unha alarma unánime non conse
guiu, sen embargo, xuntar a to
dos os sectores arredor da mes
ma mesa de discusión. 

Alarma xeral, 
no campo e na cidade 

Os sindicatos diseccionan a crise 
con unanimidade e apontan as 

debilidades do tecido productivo, 
"o sector industrial só ocupa un 
1 0% de povoación activa, frente 
ao 14 da Galiza e o 24 do Esta
do, e con tendéncia á baixa. A 
caréncia de infraestruturas difi 
culta o desenvolvimento de Ou
rense e o enorme peso do sector 
primário (47% da povoación acti 
va) agoira un futuro moi pouco 
agradábel". 

capacidade de se facer rendá
beis elevando a concentración e 
facilitando unha rede de comuni
cacións que non incremente en 
exceso os prezos finais. 

A referéncia ás infraestruturas 
como factor de subdesenvolvi
mento é comunmente aceitada e 
o anúncio de Precedo Ledo é un
ha evidéncia que non se pode 

O atraso dunha zona rica 
Cando se sinal_a a preséncia de Ourense no fin das 
estadísticas de desenvolvimento non hai que esquecer que 
como província está na cabeza da producción de enerxia 
eléctrica ou de exportación de pizarra, e que da sua 
capacidade de xerar capitais dá boa té o seu índice de 
ofiGinas bancárias por habitante (421 entre bancos e caixas 
de aforro), instaladas para veiculizar as remesas de divisas 
que desde Europa e América enviaba unha povoación 
expulsada durante décadas á emigración. 

Abondosa enerxia, matérias primas sobradas, forza de 
traballo e grandes recursos de capital debuxan un 
panorama envexábel que converten a Ourense no emblema 
de Galiza, tamén unha nación rica que fica 
subdesenvolvida. A conceición do papel que cumprian para 
os grupos financeiros como reserva de extracción de man 
de obra e matérias primas, contou sempre coa mediación 
dunha política de control caciquil que aparece en coiros 
cando chega o momento da crise. Esquecer esta 
valoración, e ficar só na autoconciéncia dunha situación de 
atraso, non nos permitiria ver onde se debe situar un 
proxecto político que sexa quen de transformar esta 
paradóxica realidade. 

Dous dos conflitos de meirande protagonismo nas últimas 
década~ tiveron o seu centro en Ourense (Castrelo de Miño 
e o Undoso) por mor da instalación de encoros 
hidroeléctricos. Pagouse, cando menos, ese nunca ben 

calculado custe social con prezos de enerxia máis baratos? 
Non. Ainda estamos co enésimo Plan de Electrificación 
Rural -sempre se di que é o definitivo- e recentemente un 
corte do fluido provocou a perda de anos de investigacións 
biolóxicas na Universidade de Ourense. 

Igual se pode dicer das infraestruturas en matéria de 
.comunicacións. No tocante ao ferrocarril: Via única en todos 
os tramos, unidades de segunda e terceira man, liñas 
suprimidas, tendidos sen electriticar, ... No capítulo de 
estradas: unha autovia Ourense-Benavente, que no mellar 
dos casos estará completada de aqui a catro anos; ideas 
sobre estradas coas capitais (Santiago e Lugo, por 
exemplo) que non pasan, polo de agora, de propaganda 
política, e unha rede in"terior (a Valdeorras, por exemplo) 
que marea ao conductor máis templado, e que non é o 
mellar reclamo que se pode incluir na comercialización dos 
novas Parques lndustriais que Guiña ven de anunciar. 

Con eses vímbios de realidade vai ter que tecer os seus 
plans a Mesa pola Industrialización que se intenta pór en 
marcha nestas semanas. O Polígono de San Ciprián anúncia 
que xa ten, despois de vinte anos, copadas todas as suas 
parcelas, mentres Unicar marcha para Vilagarcia porque di 
que non lle compensa seguir en Ourense; Labauto está a 
ponto de ver extinguido o periodo de cinco anos que o ligaba 
coa reconversión de Citroen-Ourense; Forxas de Gaficia 
quer vencellarse a un grupo de fóra para se salvar e o 

pequeno comércio síntese ameazado palas grandes 
superfícies que son incentivadas palas administracións con 
facilidades urbanísticas e isencións fiscais. 

A idea do Parque Tecnolóxico como motor do 
desenvolvimento, a construcción dun Pazo de Exposicións 
ou calquer outra iniciativa ten que partir da premisa de que 
van ter que ser as decisións das administracións públicas 
as que poderán facer competitiva a criación de empresas en 
Ourense, vencendo as mediatizacións da política 
comunitária e asentando nas capacidades naturais e na 
tradición mália as transformacións que se teñan que 
realizar. A fantasía do Governo galega dunha futura 
superdemanda no sector servícios non deixa de ser unha 
declaración para a galería, mentres que se deben enfrenta·r 
o verdadeiro reto que supón encher o méio millón de metros 
cadrados do. Parque Tecnolóxico, axudar na readaptación 
da indústria da pizarra, facer competitiva a agricultura e 
xerar unha indústria forestal que contemple algo máis que o 
suministro de eucaliptos para celulosa. 

Arbitrar unha política económica que, ademáis destes 
obxectivos, consiga que os cartas enviados por pequenos e 
grandes aforradores sexan o verdadeiro motor dese 
desenvolvimento, debe ser o limiar que permita dar volta a 
unha situación que ameaza converter Ourense nun 
deserto.+ 

ANOSA TERRA 



maquillar. Segundo a Conselleria 
de lndústria a construcción da 
autovía Ourense-Vigo e Ouren
se-Santiago (polo de agora só 
unha idea sen máis proxecto), a 
construcción dun heliporto no 
Parque Tecnolóxico e o remate 
do Plan Mega (Mellara Eléctrica 
de Galicia) son as solucións de
se déficit que para moitos, senda 
imprescindíbeis, chegan tarde. 
Segundo o profesor de Teoría 
Económica na Faculdade de 
Empresariais en Ourense, Váz
quez Barquero "como pasa sem
pre coas economías subdesen
volvidas, chegamos tarde e non 
se aproveitaron os momentos de 
auxe. Para min o problema non 
é só de mellara de infraestrutu
ras, senón que falta dinamismo 
social e de empresas, non sur
xen emprendedores e para rom
per esa dinámica o primeiro é 
adquirir conciéncia da nasa si- · 
tuación de subdesenvolvimento". 

lndústria na sua análise non fai 
referéncia ao tren, e a política de 
RENFE sobre rendabilidade de 
determinadas liñas afecta tamén 
calquer estratéxia de despegue. 
Segundo o deputado provincial 
Antón Sánchez Rivera (BNG) 
"mesmo periga a lif1a Ourense
Vigo". Os sindicatos tamén se 
lembran do ferrocarril e peden 
que se doten de doble vía as li
ñas Ourense-Madrid e Ourense
Santiago , que se electrifiquen 
(ainda non o están nunha provín
cia que exporta enerxia eléctri
ca!!) e que se poténcie o tráfico 
de contedores mellorando os 
prazos de transporte. 

Que desenvolvimento? 

A constitución dunha mesa pala 
industrialización, que primeira
mente convocaron os sindicatos, 
os axentes máis dinámicos apre
miados desde a base da pirámi
de social , non foi aceitada polos 
dous partidos maioritários (PP e 
PSOE) que preferiron desmar
carse desa reunión apoiada pa
las forzas nacional istas. A dis
táncia estabelécena as forzas vi
vas en que se require un plante
amento "efectivo e rigoroso", pe
ro as propostas, non só de índo
le xeral , veñen partindo dos sin
dicatos que xa elaboraron vários 
documentos de traballo suxerin
do unha estratéxia de desenvol
vimento para Ourense. 

Os plans da Xunta (ver entrevis
ta con Santos Oujo), falan dunha 
reconversión cara o sector serví-

-l~IJ¡ 

UNION CARROCERA~ S. A. 

O traslado d~ Unicar foi a pinga que colmou o vaso. Mentres Caixa Ourense 
despois de fundamentar o Polígono de San Ciprián, deixou de preocuparse polo 
desenvolvimento provincial. . 

Coren ten que 
reconverterse para 
competir no 
Mercado Unico, 
que estima en 200 
mil aves/granxa o 
tamaño adecuado. 

cios, coas cidades como eixo. 
Antón Rivera comenta ao respei
to "Precedo Ledo tamén dixo na 
apresentación do seu libro que 
Porto canta con Ourense para 
absorbela como parte da sua 
área de actuación económica. A 
alternativa de conducir toda re
conversión productiva aos servi
zos e ás urbes parece que nos 
oferece para o futuro comer la
drillos. Hai que industrializar, pe
ro en base ás nasas próprias ri
quezas. Nos anos 30 polos mon
tes de Ourense habia 600.000 
cabezas de gando (cabuxas e 
ovellas), e hoxe véndese nos su
permercados da cidade año con
xelado que ven de Zamora nal
guns casos e de Nova Zelanda 
neutros; ternos enerxia eléctrica, 
minas, viña, madeira ... Que tace
mos co campo? Cara aí debe 
orientar a sua atención o Parque 
Tecnolóxico e a política de orde
nación. A Deputación ten un or
zamento de 5.000 millóns de pe
setas e adicou só cinco (5) para 
plantóns de arbres nobles. De 
74.000 que se solicitaron só se 
puideron entregar 25.000. É a 

política de querer e non poder". 

O Parque Tecnolóxico é a miniña 
que todos ven como centro de 
despegue, e asi a Conselleria de 
lndústria fala de resultados a 
médio e longo prazo "trátase dun 
instrumento director da política 
tecnolóxica da Xunta para o fo
mento de actividades de Investi
gación e Desenvolvimento (l+D) 
e Deseño", pensando nun mode
lo de Parque "orientado á conse
cución de procesos productivos 
que persigan unha redución de 
consumos de enerxia , auga e 
matérias primas e reciclaxe des
tas últimas; fomento da microe
lectrónica na indústria, atenden
do prioritariamente actividades 
agroalimentárias, forestais, rocas 
ornamentais, textil e indústria au
xiliar". Os sindicatos pola sua 
banda falan de especializar o 
Parque "en Tecnoloxia de Ali
mentación, Automatización In
dustrial e Tecnoloxias Medioam
bientais como sectores estratéxi
cos con máis futuro" . Polo de 
agora, finalizada a instalación fí
sica, só está constituido o orga
nismo de dirección, con António 
Tabarés como home forte. 

A idea é que as empresas se 
instalen nos próprios terrees do 
Parque Tecnolóxico, un modelo 
que Vázqt.iez Barquero non cree 
que sexa o máis axeitado: "pen
so que se debeu ir a un Parque 
que investigase para as empre
sas, que fose á innovación e ta
mén á formación empresarial". 
Este profesor tamén lembra que 
a Escala de Estudos Empresa
riais de Ourense (1.200 alum-

(Pasa á páxina seguinte) 

PEPE CARREIRO 

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

Santos Ouio 
10s orzamentos da Xunta 
non reequilibran a crítica 
situación de Ourense' 
O ex-conselleiro de 
lndústria no governo 
tripartito, deputado da 
extinta CG por Ourense, 
gábase de ser o iniciador 
do Parque Tecnolóxico, 
"con conceitos distintos 
aos que agora aplica o 
governo conservador", 
pero chama a salvar 
distáncias e lograr un 
pacto social que tire a 
Ourense dos postas de 
cola das estadísticas de 
desenvolvimento. 

Cal é a sua análise da actual 
crise en Ourense? 

A economía de Ourense, no. 
conxunto de Galiza e do Esta
do, ocupa os últimos lugares, 

1 cando non o derradeiro, no 
grao de desenvolvimento e de 
renda per capita. Está reque
rindo un tratamento de choque 
do investimento privado e pú
blico, que dentro ·do cqnceito 
de rachar os desequilíbrios te
rritoriais dentro de Galiza, per
mitira a criación de elementos 
dinamizadores da economía 
ourensán, especialmente con 
investimentos en proxectos pú
blicos que servisen de locomo
toras. O Parque Tecnolóxico 
de Galiza, que se aprobou 
cando estaba eu no Governo 
tripartito, perseguía ese fin. 

No Parque Tec.nolóxico deposi
táronse todas as esperanzas 
para levantar a economía de 
Ourense, e tiña na sua concei
ción todos os elementos de 
transferéncia tecnolóxica, in
vestigación en matéria de 
enerxia, agroalimentación, ma
teriais, ... criando arredor del un 
tecido industrial de alta calida
de, captando empresas dentro 
e fóra de Galiza. 

Agora vemos que nos orza
m entos de investimento da 
Xunta, menos de quince de ca
da cen pesetas se adican a 
Ourense. lsto supón que se 
profundizan en vez de correxir 
os desequilíbrios e o grau de 
servizos públicos en Ourense 
son menores e as empresas 
van ver incrementados os cus
tes e dificúltase a competitivi
dade dos productos que se fa
gan en Ourense en compara
ción con outras províncias e 

A. Xunta fala 
dun 50°/o de 
ocupados no 
sector servizos, 
pero non di 
como criar 
eses postas 
e corno 
reconverter os 
outros sectores 

mesmo en comparación co 
Mercado Unico Europeu que, 
se non se retrasa, entra en vi
gor en Xaneiro. Se xa Galiza 
ten un grave déficit, en Ouren
se ainda é meirande. 

A estrutura produtiva de Ouren
se é nomeadamente agrícola, 
enerxética e de extracción, e a 

. tendéncia que se observa no 
Plan Económico e Social de 
Galicia é que no 1996 o 50% 
dos pastos de traballo estén no 
sector servizos cara onde iría 
todo o excedente previsto de 
man de obra, especialmente no 
agro. O que non se di son as 
medidas do governo galega pa
ra criar eses pastos de traballo 
no sector ·servizos. As solu
cións pasan por unha reflexión 
de todas as administracións, 
desde o Estado ás locais, coas 
representacións sociais e o 
sector privado. 

Remítese a solución a un 
prazo médio, cando xa esta
mos en plena crise. Cales 
serian as accións imediatas? 

Cando nós construimos o Par
que Tecnolóxico de contado ía
mos á captación de empresas, 
e era un dos desafíos do go
verno presidido por González 
Laxe. Captación a meio de in
centivos abando para facelo 
competitivo e que os empresá
ri os á hora de avaliar a sua 
instalación pensasen en Ou
rense como unha posibilidade 
competitiva. lso era simultáneo 
á construcción do Parque. 
Agora ten que empezar a mo
verse a equipa directiva para 
captar empresas. Isa require 
un estarzo institucional e mes
mo suprapartidário. 

O esforzo de captación abriga 
á Administración a desviarse 
dun conceito ultraliberal de non 
intervención, senón os polígo
nos e os Parques Tecnolóxicos 
quedarían desertas. O presi
dente da Xunta ven de anun
ciar en México que morreu o 
keynesianismo e un preocúpa
se, porque .nun momento onde 
a competéncia vai ser feroz e 
se nunha zona deprimida, atra
sada, se segues pensando no . 
laissez faire, vas aviado. Este 
é un tema de· conceicións polí
ticas da economía. 

Cal debe ser o papel de Cai
xa Ourense nesta situación? 
Despois de financiar o Polí
gono de San Ciprián, parece 
que dimitiu da sua función. 

As accións de Caixa Ourense 
son insuficientes. Terian que 
xuntarse administracións, em
presários, sindicatos, partidos 
e outras orgaizacións sociais 
para coordenar unha acción 
comun. O asunto non é anali
sar unha entidade aillada se
nón intentar sentar a todos 
nunha mesa, especialmente 
aos responsábeis públicos. 

O capital privado valora a axu
da financieira pero tarnén rna
nexa parámetros de clima la
boral, de terreas, de estruturas 
de transporte, etc ... • 1 

1 
1 _________________________________________________ J 



(Ven da páxina anterior) 

nos) é ademáis demanda de to
do o Campus de Ourense, "pero 
nunca se contou con ela, mesmo 
para a formación de empresá
rios". A respeito do modelo de 
desenvolvimento aponta que hai 
que chegar a un pacto socia~, 
"ainda que xa pasou o tempo 
das vacas gordas e nos toca re
montar en circunstáncias máis 
difíceis. Debemos pensar, non 
só en grandes indústrias senón 
nun modelo de desenvolvimento 
local, onde se prime a pequena 
e mediana empresa, que histori
camente é quen mellar resiste os 
embates da crise". 

José Posada: 'as caixas teñen que pen
sar máis alá do coeficiente interbancário'. 

Público e privado 

A institución financeira por anto
nomásia na província, Caixa Ou
rense, é acusada pola boca pe
quena, e ás veces publicamen
te, de non conducir adecuada
mente a sua capacidade de ine
vestimento . Despois de ter fi
nanciado o Polígono de San Ci
prián hai xa duas décadas, a 
Caixa, actualmente dirixida por 
David Ferrer, un home de con
fianza de Victorino Núñez, pe
chou a billa das axudas blandas 
e de reconducir ao próprio de
senvolvi mento o aforro dunha 
emigración masiva durante dé
cadas, "non só é o caso de Cai
xa Ourense -di o seu ex-presi
dente José Posada- senón dou
tras entidades creditícias, que 
prefiren investir o seu pasivo no 
interbancário, en troques de 
axudar ao desenvolvimento". 

Os proxectos político"s estarán 
sobre a· mesa de debate desde 
un primeiro momento. Un plan
tearqento de non intervención 
económica xa non é defendido 
como panacea nen polos seus 
mentores na direita (PP) nen do 
Governo central (PSOE), a pe
sar de que persoas como Veiga 
Pombo, alcalde de Ourense, ven 
de manifestar, dous dias antes 
da reunión pro-industrialización 
que "o Estado dá máis a Galiza 
do que esta ao Estado". As can
tas pendentes da reactivación 
reclaman resolver moitas débe
das que o poder público ten ain
da con Ourense.+ 

O Parque 
Tecnolóxico é unha 
esperanz~ ainda 
que para algúns 
chega tarde, xa en 
plena crise. 

DINAMIZAR OURENSE 

Bem está protestar e manifestar-se, pois indi
ca agonía e vida, mas para resolver o proble
ma e afrontar o futuro, considero que deve
mos ter claro o caminho e definidos os nos
sos objectivos. Como, a nosso ver, se está a 
dirigir, intencionadamente ou por desconheci
mento, erradamente a demanda, vamos ten
tar traduzir o que se pede com o que se pre
tende e necessita na realidade. 

Procedemos de umha sociedade agrária de 
auto-consumo, pobre, e a riqueza que conse
guimos industrializando, identifica-se com um 
incremento de nível de vida. Por isso, exige
se a industrializac;om, quando o que verda
deiramente se busca e necessita é umha ele
vac;om das rendas, do nível de vida. E isto 
pode e deve conseguir-se em todos os sec
tores sociais, pois nom devemos esquecer a 
nossa origem: A agricultura. 

De feíto, vemos umha evolugom de cultivos · 
menos re_ndíveis, dos que ainda nos lembra
mos, como o linho, o centeo, o trigo, as explo
tagons mais rentáveis em homes/hora de tra
balho ou rendimento em pesetas por hectá
rea. Nunha agricultura mecanizada, tecnifica
da, todos sabemos que umha explotac;om de 
flores, kiwis, harta, flores ou vinhos com de
nominac;om de origem, tem mais rentabilida
de do que os cultivos de milho ou de patacas. 

A Agricultura, incluindo a explotac;om fores
tal, ten muito ainda que contribuir a riqueza 
de Ourense, acrescentando-lhe conhecimen
tos e tecnificac;om que devm ir substituindo o 
esforc;o e o suor. 

A indústria nom se deve conceber no sentido 
clássico de cheminés, senom com a incorpo
ragom de umha organizagom inteligente. Os 
custos de mao de obra directa diminuem como 
percentagem do custo total, e a pessoa mais 
importante e o inovador, que combina o conhe
cimento imaginativo com a acc;om, ainda que 
nom tenha fábrica física. Um bom exemplo 
som os promotores de vivencias, com altas 
rentabilidades, mas sem empresas físicas, ou 
os organizadores-desenhadores, que facilitam 
os patróns, os estilos, as ideaias e talheres 
sub-contratados, que depois comercializan. 

Servic;os. O sector terciário é o mais impor
tante hoje, e ainda mais no futuro. O turismo, 

JOSÉ PoSADA 

a banca inversora, o transporte e as comuni
-cac;ons, a Arte, a Cultura, todos podem e de
vem contribuir a umha elevac;om da riqueza 
global da província. 

Salarios. Quando se fai umha demons
trac;om contra o desemprego, ou em deman
da de emprego, o que realmente se está a 
pedir som uns ingressos, nom o trabalho, 
que seria só umha forma de justificar esses 
ingressos. E lago, peden-se salários dignos, 
rendáveis (elevac;om), seguro e garantido pa
ra toda a vida, e finalmente justic;a, quer di
zer, equilíbrio entre esforc;o e rentabilidade, 
ou mesmo igualdade entre os do home e os 
da mulher. 

E por compensar, nas empresas acrescenta
se constantemente a produtividade, fazendo 
mais com menos homes/hora, mecanizando 
e mesmo robotizando, para compensar estes 
incrementos de salários, que diminuen o es
forc;o humano. 

Que nom suceda com o 
¡ Parque Tecnológico 
! como em Sam \:ibrao, 
l que tardou vinte anos 
l em funcionar. 

Polígonos. É mais importante ter indústrias 
para os polígonos do que polígonos para as 
indústrias. E agora que se estám a projectar 
tantos polígonos, teríamos que fomentar prin
cipalmente a demanda. A infraestrutura pode 
ser um factor importante de localizac;om de 
umha empresa, mas ainda mais importantes 
som os benefícios que pode conseguir em 
üm lugar ou outro, ja que o seu funcionamen
to rentável compensa mais do que o benefí
cio aparente inicial. 

Parque tecnológico. Mais importante que o 
infestim.entó de miles de milhons, teríamos 
que estar na procura da dinamizac;om do in
vestimento, e tentar de evitar o que passou 
no polígono de Sam Cibrao das Vinhas, que 
estivemos mais de vinte anos pra fazé-lo fun-

/ 

cionar. O rentável é investir em homes e inte
ligéncia, nom só em cemento e edificios. 

Centro de Exposic;oms e Congressos. 
Tambén está em projecto, e reiteradamente 
solicitado pala Cámara de Comércio durante 
catorze anos, ainda está em discussons polí
ticas, e ainda pendente de realizar e cons
truir. Poderia ser um bom dinamizador da 
economia, pois sabemos que ternos que fa
bricar para vender, e para vender ternos que 
mostrar os nossos produtos. 

Ensino. O conhecimento impulsa a economia 
e nom é a economia que impulsa o conheci
mento. O nosso desenvolvimento vem de ho
mes formados, capazes e inteligentes que de
senvolvam io seu saber aqui, em lugar de ir 
triunfar no estrangeiro. Por isso é tam impor
tante a Universidade e a UNED em Ourense. 

Populac;om. Realmente os informes som 
dramáticos, por empregar um termo aplicável 
tambén a nossa língua, pois as estatísticas 
informam : 

a) Umha despovoagom, perda de residentes 
e, Ourense, do 20 por cento nos últimos dez 
anos. b) Vivem tantos ourensanos tora da pro
víncia como dentro dela. c) No último ano 
destruirom-se 1.500 pastos de trabalho. d) Se 
nom somos a última província em Renda per 
cápita, ocupamos o oprobioso penúltimo lugar. 

A cruda sentenga é que votamos e ternos o 
que nos merecemos, ficou demonstrado no 
último debate no Congresso, onde nom hou
vo nem um só orador que se lembrasse de 
fazer umha simpls menc;om a Gal iza ... 

Futuro. A capacidade de reacc;om nom só 
está nas autoridades, senom em todo o po
vo, pois como dizia o presidente americano, 
só podemos ter medo do medo. E como pa
vo somos bastante medrosos colectivamen
te, procurando, como um sebastianismo por
tugués, algum lider que nos resolva os pro
blemas. Mas ternos que dar-nos conta de 
que os problemas som nossos, e nom vam 
vir a resolvé-los, ternos que solucioná-los 
nos, Quanto mais tempo tardemos em nos 
dar conta disto, mais tempo perderemos.• . 

)OSÉ POSADA É E:-O'XEÑEJRO E FOI PRESIDE.YrE DE CAIXA-ÜlJR.E.'\SE. 

. . 
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P.ARLAMENTO 

Fraga concíbea como un instrumento p¡.ra frear ao nacionalismo 

A Administración Unica 
quedou en Simplificación Administrativa 
•ALFONSO EIRÉ 

A Administración Unica 
explicada por Fraga 
lribarne no Parlamento o 
1 O de Novembro, 
quedouse nunha proposta 
de "simplificación 
administrativa", que evite 
"duplicidades", non tendo 
"nada a ver co 
nacionalismo en xeral", 
senón máis ben todo o 
contrário, pois coa 
"reforma administrativa" 
pretende "pechar a via da 
autodeterminación", 
constituindo un "Estado 
nacional (español) forte". 

A proposta de Administración 
Unica realizada por Fraga lribar
ne convertérase nunha tea de 
araña que semellaba encerellar 
non só as suas propostas políti
cas, senón tamén as da oposi
ción nestes últimos oito meses. O 
verán de San Martiño esfiañou a 
tecedeira: a Administración única 
converteuse nunha simplificación 
administrativa e o seu pretendido 
contido nacionalista, en todo o 
contrário, nun antídoto pera "pe
char a vía da autodeterminación". 
Chegada a claridade, Fraga, co
mo bon arácnido político, meteu
se no oveloe teceu fora un único 
fio para pescar a incautos: a pa
labra "estado federal", pronuncia
da nunha ocasión nos seus 53 
fólios que compuñan o seu dis
curso . A case totalidade dos 
meios de comunicación "caeron 
na trampa". Fraga avoga por "un 
estado federal", titularon con alar
mante unanimidade. Era todo o 
que quedaba daquela proposta 
que convertia a doutrina de Fra
ga no "verdadeiro nacionalismo", 
como se afanaron a afirmar des
pois do debate sobre o Estado 
da Autonomía. 

Nada a ver 
co nacionalismo 
Pero a proposta de Fraga lribar-

ne "nada ten a ver co nacionalis
mo en xeral, nen co separatismo 
e a ruptura de España", segundo 
afirmou no seu discurso. Moi ao 
contrário, a sua proposta de 
"consenso político, que se pode
ria ir rolando e pulindo co tempo 
nun proceso aberto", entronca co 
Pacto Autonómico asinado polo 
PP e o PSOE hai agora un ano, 
e viria significar unha nova LO
HAPA (como a lei de uniforma
ción autonómica promulgada bai
xo a ameaza dos sabres do 23-
F), pois Fraga pretende que se 
aplique "con carácter xeral e 
igualatório", quer dicer "estensí
bel a todas as comunidades au
tónomas, as dezasete e non só 
ás tres históricas'', pois todas as 
autonomías terian "un mínimo 
competencial idéntico". Pero, in
do máis alá rachou no seu dis
curso co termo "nacionalidades", 
empregando no seu canto "co
munidades históricas". De apro
barse esta lei Galiza perdería o 
seu carácter de "nacionalidade", 
polo que vai contra o seu próprio 
desenvolvimento autonómico. 

Fraga lribarne mostrouse nesta ocasión moito máis relaxado que en comparecén
cias precedentes. ANXO IGLESIAS 

Un 'Estado nacional' forte 

Que é o que pretende Fraga lri
barne coa sua proposta? Deixou
no claro xa desde o comezo do 
seu discurso: "construir un esta
do nacional forte". Así, na sua 

exposición parlamentar referiuse 
en 21 ocasións á unidade indiso
lúbel de España como eséncia 
da proposta. Cal é o motivo que 
o leva nestes momentos a for
mular a proposta? Tamén o dei
xa claro: o medo a un nacionalis
mo ao que tildou de perigoso. Di-

to coas suas próprias palabras: 
"para evitar a tentación de que 
alguns intenten as vias falsas do 
separatismo, do suposto feito di
ferencial, da insolidariedade e da 
autod~terminación", en clara re
feréncia aos nacionalismos go
vernantes en Catalunya e Eus-

COIDADO CO·AS PALABRAS 
A. EIRÉ 

~ surprendente a unanimidade dos meios de comu
nicación ao titular que "Fraga propón un Estado fe
deral''. Máis cando a palabra Estado Federal só apa
receu unha vez no seu discurso, para máis sinais 
nun contexto ambíguo no que afirma que é "ese que 
xa está ás portas e conduce inexorabelmente a unha 
federación europea". O Estado federal europeu si 
que aparece en catre ocasións máis, e a unidade in
disofúbel do Estado español en 21 ocasións. 

Analisando a proposta de Fraga, ten algo de fede
ral , cando ademais se nega explícitamente a refor
mar o título VIII da Constitución. Que teñen a ver 
os catre princípios que propón Fraga como pilares 
do "Estado das Autonomías" (por que non lle cha
ma algunha vez federal?): "identificación, autogo-

verno, solidariedade e participación", co clásico "si
nalagmático, conmutativo y bilateral" como o define 
Pi i Margall. 

Coidado coas palabras. O intento de situar a Fraga 
ficticiamente "ao borde da autodeterminación", po
de pólo en máis apuros. Xa se viu, cando acuñou o 
término Administración Unica (no sentido de que as 
demais administracións tamén eran Estado) o inte
rese de convertela en arma arroxadiza contra o na
cionalismo (a sua bicha de sempre) levouno a que 
agora tivese que facer os pinchacarneiros que tivo 
que realizar para sair do calexón no que o meteron. 
Que non lle pase igual co Estado Federal que non 
aparece para nada no seu pensamento nen no seu 
discurso.+ 

kadi. Fraga deulle tamén a razón 
ao nacionalismo galego cando 
afirmou que as autonomias eran 
unha tapadeira contra a autode
terminación. 

Mais Fraga ten medo tamén a 
que un pacto do PSOE con CiU e 
PNV poda levar a un desmarque 
destas nacións, e mesmo a un 
pacto para reformar a Constitu
ción, polo que propón "unhas re
formas parciais, feitas a tempo, 
pois preveñen as perigosas, que 
son as forzadas ou feitas en con
tra da Constitución". A sua pro
posta, en suma, é unha espécie 
de antídoto, para que a reforma 
"demandada pela própria Consti
tución", non rebase o espírito cen
tralista. Un centralismo que "foi bo 
neutro tempo", pero que agora 
"co Estado das autonomias" non 
é que xa non sexa bon, senón 
que doque se trata é de encauza
lo para que os nacionalismos non 
o desbordene "desapareza o Es
tado nacional español". 

Evitar duplicidades 
Trátase en suma, segundo Fraga, 
de "salvagardar o actual estado e 
de ver o mellor modo de conse
gu ilo" estabelecendo "un equilí
brio entre a unidade nacional de 
España e a federal europea". 

No aspecto puramente adminis
trativo a proposta de Administra
ción Unica é simplesmente "un 
novo modelo de Administración" 
que ten como base a "simplifica
ción administrativa evitando du
plicidades". Algo tan elemental 
como inofensivo políticamente, 
pois nas propostas realizadas 
nos 12 tomos o que se pede é 
unha "delegación das tarefas ad
ministrativas do Estado ás comu
nidades, nen sequer unha tans
feréncia. Parte da idea de queto
das as administracións son Esta
do, polo que calquer delas pode 
realizar o cometido que lle pro
poñan, evitando a duplicidade. 
Pero nesa parafernália de fólios 
non deseña como quedaría a Ad
ministración na Galiza, pois en
traría en contradición coas Depu
tacións e ese é outro cantar.+ 

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

O BNG pediu a reforma da Constitución e o PSG-EG a do Estatuto 

A oposición non considera válida a proposta 
A oposición apresentou unha 
proposta de resolución conxun
ta (PSOE, BNG, PSG-EG e CG) 
na que afirman que a "proposta 
de Administración Unicaapre
sentada por Fraga lribarne, non 
é a fórmula axeitada para orien
tar a evolución do autogoverno 
galega, nen para reformar a sua 
administración pública". Ade
mais, os diferentes partidos asi
naron propostas individuais se
gundo o seu posicionamento 

político-ideolóxico: CG pediu a 
transferéncia dalgunhas compe
téncias, o PSG-EG a reforma do 
Estatuto, o BNG a da Constitu
ción e o PSOE limitouse a de
fender a proposta conxunta. 

Tamén nas críticas á proposta 
de Fraga lribane houbo diversi
dade de enfoques entre a oposi
ción. Sánchez Castiñeiras (CG) 

salientou a falta de contido políti
co da filosofía exposta por Fraga 
que se limitaria a "unha raciona
lización administrativa", conside
rándoa, ademais, como "restricti
va" para a autonomía galega e 
inserida nun "proceso burocráti
co de transferéncias". Tamén lle 
pediu a Fraga que deixase de 
xustificar o seu pasado. 

Camilo Nogueira, pala sua ban
da, considerou que Fraga esta
ba só, pois non tiña o apoio de 
"Felipe, nen de Ardanza nen de 
Pujol", afirmando que a propos
ta quedara "reducida á nada" e 
acusándoo de que o único que 
pretendia era "acabar co gale
guismo", de que que Fraga co
piaba o seu pensamento, pro
pendo como solución a "refor
ma do Estatuto dentro da Cons
titución". 

Unha saída viábel 

Xosé Manuel Beiras (BNG) si
tuou a proposta de Fraga na 
"procura dunha saída viábel no 
calexón nó que vostede se me
teu", centrando a sua réplica en 
que a proposta non é válida 
"pois os cidadáns non atopan 
nela referéncia aos seus proble
mas", enumerando os déficits 
máis grandes da Galiza e per
gu ntándolle ao Presidente se 
podían mellorarse coa Adminis
tración Unica. Tamén o acusou 
de disertar sobre a "administra
ción en abstracto" e de "esca
motear o problema político", 
ademais de "non utilizar as 
competéncias que ten hoxe". 

Como colofón Beiras afirmou 
que Fraga "non reclama compe-

téncias, senón xestionar as 
competéncias, polo que as di
rectrices políticas e económicas 
seguirán vindo de fora. Vostede 
o único que pretende é simular 
que manda moito. Exerce de 
chauvinista español e o que 
pretende é serlle útil a Felipe". 

Pola sua banda, S. Presedo afir
mou que Fraga o que pretende é 
"pór prezo (ao apoio ao Governo 
central) cando outros están tra
tando de cobrar por adiantado". 

O líder do PSOE na Galiza re
clarñou para o Governo central 
as realizacións que se están a 
facer na Galiza e perguntouse 
"por que o interese de prescindir 
da presenza da Administración 
do Estado? Por que se quer si
tuar ao Estado a distáncia?" 
Presedo concluiu que o que 

pretende Fraga é instaurar un 
novo caciquismo faceAdo de in
termediário coa Administración 1 

do Estado, "sen que os galegos 
se podan relacionar con ela". 
Aproveitou tamén para sacar á 
luz que desde a Xunta o chama
ran pedíndolle que mediase an
te Madrid para asinar o pacto 
das autovías "como saída para 
lavar a cara", e como Guiña non 
quería asinalo pois non ia cum
prir os prazos acordados. 

Foi , seguramente, o debate da 
Administración Unica un dos 
mellares dos celebrados desde 
a investiduera de Fraga lribarne 
que pudo verse tronchado pala 
equivocación de Portomeñe en
tre o seu cargo de portavoz do 
PP e do Governo, dedicándose 
a replicarlle á oposición, e a ati
tude totalmente submisa de Vi-

L----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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DIAS -

• Faleceu 
·segundo 
Mariño 

Segundo Mariño Vázquez 
morreu en Vigo aos cincuenta 
anos, dos que adicara case 
trinta á profesión de xornalista. 
Mariño pertencia a unha 
xeración de xornalistas 

· nidiamente marcada por 
circunstáncias excepcionais: a 
condición de non teren 
experiéncia directa no nacimento 
da Ditadura, a abriga de se 
formaren en periódicos dirixidos, 
lexislados e vixiados potas 
normas do governo único, 
sempre sucedido a si mesmo, e 
a maduración dunha 
personalidade profisional 
inequivocamente democrática. 

A sinatura de Segundo Mariño 
aparece de par de iniciativas da 
comunicación que abrian 
camiño, nos anos finais da 
Ditadura, a fórmulas abertas, 
pluralistas, de contraste de 
opinións. Mariño ocupa un 
papel fundamental na redacción 
de La Voz de Galícia que dirixe 
Francisco Pillado con claro 
acento de oposición ao 
franquismo e que lle gaña 
preminéncia no mercado leitor 
galega. O xornalista non se deu 
por satisfeito ca marcado xiro á 
direita da Voz, despois da · 
expulsión de Pillado, e debullou 
outras opcións profisionais de 
carácter abertamente 
democrático e plural, como 
foron a etapa de transición de 
Radio Popular (que neste 
momento desanda por decisión 
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directh.ta todo o que pmgresara 
no uso do gale·go,, por 1e·xemplo), 
a fundación do· xiarnal 
cooperativo Diario de Galicia ou 
a ireconversiJm daq¡uela 
av1ent1t.ma no act1U1al Diario 16 de 
Galicia. • 

•Un Pl1ano 
Especial para 
Ferrol en galego 

A Mesa para a Normalización 
Lingüística solicitou aes 
sindi1catos o aprazamento da 
sinatura do Plano Especial para 
Ferrol e a sua comarca, 
previsto para o di1a 12, debido a 
todos os borradores que . 

~MóVILICAt>(. _ ~RAFaCA',,, 

circulan estaren escritos en 
español. 

A Mesa califica de indignante o 
feito de apareceren topónimos 
como Puentes, Vil/alba, La 
Coruña, Cabañas e 
Puentedeume, e considera 
estúpida a introdución_ de formas 
como LasBomozas (nunca 
escoitada na zona}, La Gándara, 
El lnfierniño, Cabreros ou San 
Saturnino. 

Outra denúncia da Mesa é a 
persecución que sofre Erica Mei 
por etiquetar en galega. 

· Por último, a Mesa ven de 
solicitar dos xuíces a sua 
colaboración para a 
_galeguización dos apelidos. + 

X.MARRA 

• Proceso a independentistas 
Mar:lUel Chao Dobarro, esposado na foto, e outros tres presuntos membros do Exército Guerrilheiro do 
Povo Galeg·o Ceibe, xunto con outros catro supostos colaboradore$, foron xulgados o pasado Martes 
dia dez na Audiéncia Nacional de Madrid pala suposta comisión de delitos relacionados coas activida
des da dévandita organización armada. O fiscal solicitou penas de noventa e catre anos de prisión pa
ra os oito encausados, que taran detidos en Lleida e Ferrol os dias 21 de Setembro e 19 de Novembro 
de 1991. Con Chao Dobarro foron xulgados Alexandra Queirós, Maria do Carmo Viso, lgnácio Jesus 
Martínez, Manuel Carneiro, Oliva Rodríguez, Eva Loira e Maria Isabel Cabarcos. • 

JE 

• I Congreso 
Galego de 
Saúde Laboral 

A CXTG reuniu a pasada fin 
de semana a 300 persoas 
·en Vigo para analisar os 
problemas derivados da · 
saúde laboral na Galiza. O 
índice de siniestrabilidade, 
alto, e os acidentes mortais, 
ademais da celebración, no 
92, do Ano Europeu de 
Seguridade, Saúde e 
Hixiene no Traballo 
motivaron a organización 
deste 1 Congreso. Na 

· inauguración estivo 
presente, ademais do · 
Secretário xeral da central 
organizadora, Fernando 
Acuña, o Alcalde de Vigo, 
Carlos Prf ncipe, e no 
transcurso do congreso 
participaron altos cargos da 
Administración e expertos 
na matéria. 

Por outra banda, o Consello 
Confedera! da CXTG, 
reunido o pasado 7 decidiu 
convocar para os dias 16 e 
17 de Xaneiro o-Congreso 
da central. 

• leltsin 
viaxa 
ao Reino Unido 

O Presidente de Rúsia, 
cursou unha visita ao Reino 
Unido para estabelecer 
contactos coas autoridades 
británicas. Durante a sua 
estáncia, de vários dias, 
leltsin foi recebido polo 
Parlamento, que celebrou 
unha sesión conxunta 
dambas cámaras. Nun 
discurso pronunciado diante 
de lores e comuns, o 
mandatário ruso anunciou a 
posibilidade de risco de 
golpe de estado no seu 
país. 
Ainda que non revelou 
nengunha trama golpista 
concreta, Boris leltsin 
asegurou que alguns 
membros do PC, a elite 
estatal, militantes 
nacionalistas e alguns 
xestores económicos 
poderian participar na 
intentona. 

"Usarei todo o poder que me 
garante o povo", facendo 
referéncia á posibilidade de 

·botar nian das faculdades 
especiais que xa ten 
exercido.+ 

•Grande 
Bretaña vendeu 
armas ao lraqu 
durante o 
bloqueo 

O Governo británico 
permitiu a exportación de 
material bélico ao Iraq 
durante o bloqueo imposto 
pola ONU a raíz da invasión 
de .Kuwait. Un antigo alto 
cargo revelou a un tribunal 
de xustiza que a 
Administración sempre 
estivo ao tanto das 
exportacións, feitas pola 
compañia Matrix Churchill. 

A empresa británica vendia 
a Bagdad pezas para a 
fabricación de misis. O caso 
foi arquivado ao estimar o 
xuíz que a compañia non 
realizara a exportación motu 
proprio, senón que foran 
alentadas polo Ministério de 
lndústria e Comércio. 

A instáncias do líder da 
oposición, o laborista John 
Smith, a primeiro ministro, 
John Major, accedeu á 
criación dunha comisión 
investigadora que depure 
responsabilidades.• 

• O SLG contra o 
· tráfico de xatos 

[ [ 

A Consellaria de · Agricultura non contes
tou á solicitude do Sindicato Labrego Ga
lega para unha equipa d~ veterinários da· 
Mesa lnterprofisional da Carne realizar 
controles tendentes a atallar a· tráfico de 
xatos presuntamente tratados con fárma
cos de engorde. 

Para o SLG a Consellaria non ten inten
ción de parar este tráfico, por iso optou 
polo control da entrada de animais sos
peitosos. Unha nota desta central .indica 
.que "existen grandes irregularidades nos 
movimentos destes animáis, que chegan
do de procedéncia descoñecida perma
necen nos matadeiros e despois son 
transladados vivos a outros lugares, posi
belmente para a sua desintoxicación". 

O SLG alerta a produtores e asociacións 
de consumidores, xa que os fármacos 
empregados nese engorde repercuten 
de forma directa no consumidor. Desde 
Bélxica, Holanda e Catalunya se veñen 
matar a Galiza reses cebadas cunha re
baixa de 200 pta. Kg/canal , en compara
ción coa Galiza. A rebaixa é froito de 
medicamentos artificiais. "As autorida
des sanitárias alemás están a rexeitar 
carne procedente ·do Estado español 
mentres que as autoridades españolas e 
galegas parecen estar dispostas a dei
xar entrar no País toda canta morralla 
se presenta", denúncia o SLG. + 

•Continua o conflito 
de Golfdomaio 

A instalación de Golfdomaio en Moaña 
. segue a ser motivo de polémica . . O Pleno 
do Concello do Martes 1 O houbo ser sus
pendido polo enfrentamento entre 60 vici 
ños e a policia. Os primeiros pretendian 
que se incluise un pontp que tratase a 
problemática dos camiños públicos que 
atravesan o campo de golf. O alcalde , 
Cándido Pena, do PSOE, non accedeu 
ao pedimento,ainda que lago anunciou 
que o Venres 13 será abordado o tema 
nunh~ reunión da Corporación . 

Contodo, a tensión non descendeu e o 
Alcalde viuse na abriga de abandonar o 
Concello escoltado pola policia. 

Os viciños de Domaio seguen a protestar 
pola suposta invasión de fincas por parte 
de Golfdomaio, xa que, segu_ndo eles , 
apropriouse dalguns ter~eos. • 

•Aumenta. o paro 
na Galiza 

O emprego descendeu na Galiza nun 
2,31 %, situándose en 176.000 persoas 
paradas, o 15,22% da povoación activa 
no país. No resto do Estado tamén se 
produciu un aumento do desemprego, 
que pasou a ser de 2.272.097 persoas, 
incrementándose en 82.000 desempre
gados. Estes dados corresponden ao 
mes de Outubro, que é o de maior creci
men.to no seus últimos anos.• 



GALIZA E M . NDO 
ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

Non se disolverán, nen tampouco serán recoñecidos na nova formación 

PSG-EGe PG 
.qued_arán imersos en Unidade Galega 
•M. VEIGA 

Unha asemblea a celebrar 
o 12 de Decembro 
marcará o ponto de partida 
da nova forza política 
Unidade Galega que será 
engrosada polos militantes 
provenientes do PSG-EG 
e mais do actual PG. Os 
patrocinadores agardan 
tamén que se sumen á 
organización colectivos e 
persoas identificadas co 
proxecto. Asinantes do 
Manifesto Galicia Vive 
amasaron xa o seu acorde 
ca nacimento deste novo 
partido político. Polo 
contra, alguns militantes 
do PSG-EG sinalaron 
publicamente as suas 
diferéncias de critério coa 
via encetada. É este último 
o caso dalguns grupos de 
Vigo, Ourense e Ferrol. 
Camilo Nogueira afirmou a 
este periódico que o novo 
partido será unitário, pero 
non suporá a desaparición 
do PSG-EG nen do PG, 
duas siglas de abolengo 
que nengun dos seus 
actuais ostentadores está 
disposto a deixar 
desaparecer. 

Unitária, nacionalista, democráti
ca, progresistas e reformadora, 
velai os apelidos da nova organi
zación que toma o nome dunha 
coalición eleitoral da transición 
de tan exitosa como breve exis
té ncia. O cemento de Unidade 
Galega, segundo Camilo No
gueira, será o procedente da es
querda nacionalista e máis do 
galeguismo, duas longas tradi
cións que agora se xuntan. Ante 
a pergunta de se cabe unha defi
nición de "esguardas'', Nogueira 
resposta: "E de esquerdas o 
BNG? Unidade Galega é pro
gresista, o que podo dicer é que 
as persoas de esquerdas senti
ranse cómodas aqui e as gale
guistas tamén". 

A nova formación ten vontade de 
governar Galiza, para isa dirixira
se a todos os galegas, ocupando 
un amplo espazo á marxe das 

Camilo Nogueira: 'cambiamos de nome, pero non de discurso'. 

forzas estatais e do nacionalismo 
radical. Para Nogueira, o gover
no autónomo non pode estar en 
mans dos que non eren na auto
nomia. 

Pasos graduais 

Os pasos da criación de Unidade 
Galega serán graduais. "Non se 
trata dunha fusión, senón da coin-

A IMPORTÁNCIA DAS SIGLAS 
MANuEL VEIGA 

Para os cidadáns e simples votantes o interese por manter unhas si
glas de certo peso histórico non é moi comprensíbel. Obedeceria a 
parvas liortas entre políticos. 

Para os políticos, sen embargo, é ao re
vés: saben que introducir unha sigla no
va no comun da xente custa tempo, car
tos e moitos esforzos. Pásalle igual que 
aos produtos que buscan acobillo no 
mercado: Kleenex non necesita publici
dade, porque xa é un sinónimo dos pa
nos de papel. 

Pero modificar a sigla tamén pode ser o 
sinal de que se pretenden modificar máis 

Introducir 
unha sigla 
nova custa 
tempo. 

cousas. Por aí parece que vai Camilo Nogueira, que agora prefire pór 
a énfase na galeguidade que non na esquerda, ao contrário do que 
historicamente se decidira en vários congresos do PSG-EG. · 

Contado, compre non excederse co cámbio de siglas. Segundo No
gueira, PSG-EG e PG nen desaparecen, nen deixan de desaparecer. 
Se cadra a falta de léxica non é máis que o afán de ir contentando a 
todos, pero a táctica pode rematar como o experimento relatado por 
H.G. Wells: un físico atreveuse a medir a eficácia dos seus inventos 
no próprio corpo e acabou converténdose no home invisíbel. + 

Fotos : Arquivo ANT 

cidéncia de todos na nova organi
zación. O paso que damos agora, 
aponta o actual presidente do 
PSG-EG, non significa a unidade 
imediata, senón que asumimos o 
compromiso de dinamizar o pro
ceso e de falar a partir de agora 
como unha única voz". 

"Non vamos construir unha fren
te , nen tampouco unha coali-

O deputado Santos Oujo, partidário de 
manter a sigla de Franqueira. 

ción'', sinala Nogueira. "Trátase 
dunha organización unitária que 
funciona cunha voz e como un 
único partido". "Pero iso -enga
de- non significa que vaian de
saparecer o PSG-EG e o PG, se
nón que ambos quedarán imer
sos na nova formación". 

Perguntado Nogueira palas dis
crepáncia s.urxidas no seo do 
seu partido ante a nova liña de
buxada, sinala que "non sei a 
que responden. Eu estou a falar 
de decisións do Consello Nacio
nal do PSG-EG". + 

r-----------------------, 
Coalición 
Galega deixa 
de existir a 
favor da CNG 

A coalición eleitoral Conver
xéncia Nacionalista Galega 
será a partir de agora un par
tido político máis, como re
sultado da decisión tomada 
pala Comisión Executiva de 
Coalición Galega o pasado 9 
de Novembro. 

Coalición Galega, que até 
agora formaba parte como 
partido da CNG, desapare
cerá en virtude desta deci
sión. O trunfo da postura de 
Adolfo de Abel Vilela, secre
tário xeral de CG, non impe
de que o parlamentário San
tos Oujo decidise manterse 
como deputado de CG. San
tos Oujo ere que "Coalición 
Galega debería continuar co
mo formación política para 
non perder os sinais de iden
tidade". 

Coalición Galega celebrara 
o seu congreso fundacional 
o mes de Maio de· 1984 na 
cidade de Vigó ante a pre
séncia de 2 mil persoas. Eu
lóxio Gómez Franqueira fora 
padriño do proxecto que en 
1985 obtivo 11 deputados no 
parlamento autónomo. Foi o 
seu cimo, a partir daí as divi
sións internas e as non sem-

l pre veadas manobras con
: · trárias de PP e PSOE aca-
1 baron por reducir o seu cam
: po até a sua expresión ac
: tual.+ 
1 
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GALIZA E MUNDO 

f INANCIAMENTO ~NSTITUCIONAL 

LA VUELTA APRESENTADA EN ESPAÑOL 

GALIZA É DIFERENTE 
PuCHEIRO 

Fraga lribarne afirma que se sente fachendoso do 
slogan inventado por el no anos 60: "España é "dife
rente", traducido a múltiples idiomas, e que servfu o 
mesmo para vender turismo que para xustificar a 
ditadura. Agora quen é "diferente" é Galiza: a Xunta 
patrocina a "Vuelta Ciclista a España" e na sua pre
sentación o dia 9 na Coruña só se ouviu en galego 
un "boas noites". 

Cando o "Tour-1992" decidiu sair de Donostia, as 
forzas políticas abertzales puxeron como unha das 
condicións que mentres permanecese en Euskadi o 
euskera fose un dous dous idiomas oficiais, ade
mais da necesidade de recoller outras reivindica
cións expresadas en pancartas e bandeiras. 

O día antes de comezar a ronda gala, a máis im
portante do mundo, Televisión Española retransmi
tía desde o velódromo de Anoeta en Donostia aa
presentación das equipas ciclistas. O acto foi apre
sentado, para o público e televidentes, en dous 
idiomas: o euskera e o español (para a Franza o 
francés), con sendos apresentadores talando en 
cada un dos idiomas. 

Mentres non sairon de território euskaldun non só 
pasaban comunicados en euskera, senón que as 
formación abertzales podían entrar aos módulos de 
prensa e entregar os seus comunicados reivindica
tivos, algo totalmente-proibido no "Tour". 

O 9 de Novembro apresentouse a "Vuelta Ciclista a 
España-1993".0 acto, ao que asistiu o Presidente 
Fraga lribarne e os conselleiros Vázquez Portome
ñe e Xoán Fernández, desenvolveuse totalmente 
en español, agás un "boas noitas" de lmanol Arias 
(apresentador) ao chegar, e un unísono "boas noi
tes" do mesmo apresentador e da sua compañeira 
Maria Escario ao remate. 

O CONTRASTE CO TOUR 

Este desprécio pola idiosincrásia galega é máis 
grave se ternos en canta que é a Xunta de Galiza a 
patrocinadora do evento ciclista, gastándose máis 
de 500 millóns de pesetas. Outras seis etapas dis
corren por chan galega, o que lle proporciona á so
ciedade organizadora, "Unipublic", perta· doutros 
200 millóns de pesetas. O que quer dicer que van 
sair das arcas públicas galegas un tércio do presu
posto da "Vuelta 93". 

No brillante acto de apresentación dun percorrido 
xa sabido por todos, a TVE e os organizadores ti
veron a "delicadeza" de que actuaran só galegos. 
Asi, participou Brath, un grupo musical lugués de 
folk;Luz Casal , Paloma San Basilio, nada en Lugo, 
e o Ballet "Reí de Viana'', como era de agardar, 

A XUNTA GASTA 50 
MILLONS NA 'KELME' 

O Governo autonómico,presidido por Fraga lribar
ne, considera que a propaganda turística, que ser
viu para apontalar a ditadura franquista no anos 

nengunha cantou en galega. 

Xunto coas "gaitas" e os galegos que ''triunfan en 
España en español" a Xunta tamén tivo a ben in
cluir na festa un pase de modelos de peletaria, 
dunha coñecida deseñadora coruñesa. Esa é a 
imaxe da Galiza. A imaxe que está a vender a Xun
ta, a "Galícia calidade" da propaganda na "Vuelta". 
O Pelegrín só apareceu na TV, xunto con Julio Igle
sias, para recordar que o acto e a "Vuelta" estaban 

. patrocinados pala Xunta de Galícia. 

Por que a Xunta que esixiu a presenza da moda 
galega e do Reí de Viana, tivo a ben esixir unha 
presentación bilíngüe? Por que TVE que no Tour 
(francés) procurou unha presentadora en euskera, 
non fixo o mesmo na Galiza. Por que Xan Barro, un 
dos mellares locutores deportivos que ten a TVE, 
poñamos por exemplo, non podía substituir a lma-

. nol Arias? Por que en Euskadi si e na Galiza non?, 
perguntaranse moitos. 

Non é a intención deste artigo de chamar aoboico
teo da "Vuelta-93", se a organización, a TVE e os 
patrocinadores (Xunta) non mudan a sua sensibili
dade. Ainda asi, visto o exposto anteriormente o ló
xico é que haxa un cámbio de atitude para cando 
comece verdadeiramente a carreira. Seria unha 
lástima que, despois de gastar os cartas públicos 
gastados, un espectáculo deportivo tan singular e 
interesante, se pu dese ver, resentido por unhas pro
testas lóxicas e normais. E necesário pór os meios 
para que non suceda.+ 

sesenta, ha de ser o motor que revitalice a econo- Álvaro Pino, director da Kelme. 
mía galega. O Xacobeo-93 seria ese evento que 
propiciase o despegue turístico galega, precisamente cando as áreas turísticas impulsadas por Fraga nou
tras parte do Estado languidecen. 

E a Xunta non escatima os diñeiros nos orzamentos. Cando as casas comerciais están a deixar o ciclismo 
como meio de propaganda, acuciadas pela crise, a Xunta non só se embarca no patrocínio dunha "Vuel
ta", que case non transcende ásfronteiras estatais (pretenden levantar Galiza co turismo interior?), senón 
que patrocina á equipa ciclista Kelme, dirixida por Alvaro Pino, gastando con ela outros 50 millóns para 
que leve tamén o logotipo "Xacobeo93". 

Ainda que a intención pode ser boa, erran -0utra vez. A K,elme é unha equipa que ten duas principais áreas 
publicitárias de actuación : a peninsular e a colombiana. E daqui de onde pretenden atraer aos turistas? Di
fícil é que poda participar no Giro e Tour, pero menos con garantías de éxito polo seu plantel. 

Esta1equipa, ademais do seu director Alvaro Pino, terá un corredor galego, a outra case totalidade serán 
colombianos, que é onde seguen máis de perta a esta escuadra. Son un bon suporte publicitário os co
lombianos para difundir a imaxe da Galiza? Non nos enganemos, Alvaro Pino xa non corre. 

Con outro tanto diñeiro podíase montar unha equipa profisional inteiramente galega (a Kelme ten 200 mi
llóns de orzamento e outros 100 tenos por exemplo a actual Pescanova de afeizoados). Seria a equipa 
galega. Esta equipa non só lle daría traballo a profisionais galegos (mecánicos, masaxistas, choferes ... , 
ademais dos corredores) senón qu,e formarian a ciclistas que, en anos vindeiros levarían a imaxe da Gali
za polo mundo adiante como fixo Alvaro Pino. A Xunta estaria investindo en futuro.+ 

• 

Ovos dos autónomos 
contra a política rac;ista 
"Consideramos a xornada un éxito total, p orque centos de milleiros 
de persoas botáronse á rµ a para protestar contra o racismo e pola 
mantenza do direito de asilo e porque, ao tempo, conseguiuse 
estropear aos que mandan o seu hipócrita cenário montado cara á 
prensa internacional e aos investidores estranx:eiros". Así comeza o 
comunicado dos autónomos, grupos de esquerdas que boicotearon 
a preséncia de autoridades na gran manifestación contra o racismo 
e a xeonofóbia que se celebrou o pasado dia 8 de Novembro e n 
Berlín. O xornal de Berlin DIE TAGESZEITUNG do 10 de Novembro 
inclue un comunicado. "Os nosos rexedores coidaban que o tiñan 
todo pensando deixando fóra do campo de tiro aos responsábeis 
da política de asilo e de estranxeiria e metendo no seu sítio ao 
santón nacional Von Weizsacker a quen n inguén ousaria identificar 
coa política imperante. Mais que se inteiren tamén os que non 
queiran velo asi: Weizsacker representa a este Estado e tamén esa 
política racista. Que é guindar ovos en comparación coa 
extradición de milleiros de ciganos, da que son responsábeis as 
persoas que onte foron ofendidas? Pensaban que era posíbel, coa 
sua imensa maquinária de mass media, confundirá opinión públi a 
alemana e estranxeira: modificar o direito constitucional de a ilo, 
reducir a a.xuda social aos refu.xiados, exportar arma a Turquía, e . 
ao tempo protestar conrra a xenofóbia. Isto non o conseguiron e 
por iso coidamos que a nosa protesta foi un trunfo político". 

Diñeiro negro en Caixavigo 
"Doce directivos de Cai.xavigo están involucrados na falsificación de 
trescentas solicitudes de seguros de prima única para agachar ao 
fisco os titulares verdadeiros dos 842 millóns de pesetas". Asi comeza 
a cróni.<:a que escrebe Elisa Lois desde Vilagarcia no CAMBIO 16 de 8 
de Novembro baixo o título Capos galegas lavaron os seus cartas na 
Cai.xavigo. "Capos galegos da talla de Manuel Charlin Gama, Manuel 
Carballo Jueguen e Delmiro Rey Castro, procesados por narcotráfico, 
aparecen na lista negra dos 25 suscriptores destas pólizas, de par de 
coñecidos empresários galegos. O tapado poderla chegar a quince 
mil millóns pero por falta de meios na investigación non se deu 
chegado ao fondo do lério . (. .. )". O asunto abrollou en Febreiro do 
90 cando Facenda reclamou ao camioneiro Xan ovoa Sánchez, de 
Marin. "Os ordenadores aillaran unha póliza ao seu nome por 
importe de cinco millóns. Abalado, Novoa dixo que tiña que ser un 
erro e Facenda mandouno canda Cai.xavigo onde lle presentaron 
como proba un documento en regra coa sua sinatura e (cópia do) 
DNI. Acompañado do seu avogado, Novoa foi novamente a 
Cai.xavigo para reclamar os canos pero a resposta foi que segundo 
constaba nos re.xistos , o titular xa retirara todo". Novoa foi deseguido 
ao xulgado para denunciar "que vários empregados de Cai.xavigo 
tentaran comprar o seu siléncio polo prezo da multa da Facenda". 
Despois do xuiz Xosé Luis Costa Pillado reclamar a Caixamgo a 
relación de asinantes de primas únicas e descobrer que todos o 
titulares negaban ter formalizado a operación, resultou que todos 
eles compraran veículos de segunda man en Fidauto, c nce ionária 
de Fíat, e pedíranlles en cada caso cópia do DNI.(. .. ) Descoberto o 
fraude e tocados os altos cargos da entidade, o director Xulio 
Fernández Gayoso e o sub-director Xosé Manuel Bua Pa eiro, a 
investigación foi inacesíbel para a prensa (. .. ) O xuiz ord ou o 
re.xisto da central (de Cai.xavigo) de Pontevedra e da sucur al de 
Vilagarcia, pero xa era tarde demais. Os documentos esvaírans " 

Votar contra Bush 
"O que os norteamericanos dixeron inequívocamente co seu voto 
foi que non querían o governo Bush" explica o Tu:E NEW YORK 
1'IMEs no seu comentário editorial de 4 de Novembro. O diário 
republicano salienta outros aspectos das e leicións coma o de que 
se mantivese nas urnas o 60% de votos que os inquéritos da 
primavera recadaban en contra de Bush. Chámalle tamén a 
atención a cantidade de votos logrados por Perot "o qu e demonstra 
un devezo de cámbio que ultrapasa ao p róp rio Clinton. Un voto de 
cada seis foi para o candidato sen partido que vai predicando Bu 
son Ross, pero mandades vós. Mais o recusamento de Bush foi 
esmagador. As mulleres votaron contra el duas veces máis ca os 
homes; 2 de cada 5 vo tantes de Bush no 88 abandoaron ao 

presidente nesta convocatória . 
Os inquéritos amosaban que 
moitos votos foron para o 
candidato que menos disgusto 
causaba. Agora os carro 
obxectivos de meirande 
urxéncia para o governo 
Clinton son o emprego ; a 
infraestrutura, sobre todo a de 
utilidade pública nas cidades, 
que está nas últimas; a 
economia sen pulso que 
require estimulación urxente e 
a reforma do sistema de 

~ asisténcia sanitária, tan caro e 
tan excluinte". + 
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AQUÍ COMEZAN 
OS DESAGUISADOS 

Para os nenas a cocíña é o lugar máfs perigoso da 
casa, onde se producen máis accidentes e moitas 
veces con graves consecuencias. 

Recorde que os accidentes son a primeira causa de 
morte nos nenas de 1 a 14 anos, e que os adultos 
somos respónsables da súa seguridade. 

Os nenos pequenos van coñecendo o que os rodea 
baseándose na experiencia, e esta pode ser moi 
perigosa na cociña, cando hai polo medio líquidos 
quentes, productos de limpeza, lume, coitelos, 
cafeteiras ... Nunca deixe só o neno na cociña nin lle 
permita xogar nela mentres estea cociñando, un 
despiste duns segundos é suficiente para que ocorra 
un accidente. 

Non debemos descoidar tampouco a súa 
seguridade no resto da casa: te-los medicamentos e 
o alcohol fÓra do seu alcance, non deixalos sós na 
bañeira ni_n un instante e se ten armas de fago na 
casa extrema-las precaucións; gardalas sempre con 
chave e nunca coa munición cargada nin preto dela. 

Xa o sabe, con nenes pequenos extreme as 
precaucións, os accidentes infantís se poden evitar e 
iso está nas súas mans. 

UNTA 
DEGAUCIA ñ 

---
CONSELLERIA DE SANIDADE 
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Q CONTROL DA DISTRIBUCIÓN 

Os comerciantes 
:de Ourense están 
·de cuñas pala 
instalación 
anunciada dun 
hiper-mercado, 
parte dunha nova 
campaña de 
aberturas en toda 
Galiza. No entanto, 
os hiper-mercados 
están en crise e 
coa ameaza do 
governo central de 
ter que pagar antes 

· aos seus 
fornecedores. 
A consellaria de 
lndústria e 
Comércio di que·-o 
das 1grandes 
superf íd ,es 
co1m11ei1rciais é 
asunto do governo 
Central. ANXO IGLESIAS 

A Xunta di que non ten competéncias para regular a instalación de grandes superfícies 

O pequeno comércio pon condicións 
a cinco novos proxectos de hiper-mercados 
• H. VIXANDE/G. LUCA 

O pequeno comércio reacciona. A 
experiéncia producira os seus froi
tos desde a aparición do Corte In
glés, en Vigo, e a traca resposta 
do comércio desta cidade, aló po
lo 75. No 81 e 82 desembarcaron 
as grandes superfícies; A/campo, 
en Vigo; todas dun golpe na Coru
ña: A/campo, Continente, Prica, o 
Corte Inglés e o centro comercial 
Cuatro Caminos. Pasados uns 
anos, en Pontevedra instalaron o 
Centro Comercial A Barca e no 
Ferrol un novo A/campo. 

Nestes momentos son vários os 
proxectos en marcha para erguer 
novas hiper-mercados. En Vigo, 
catre firmas fixeron un chequeo da 
situación, mais só unha ten pro
xectos definidos. En Pontevedra 
un hipermercado está a ser cons
truido, o mesmo que en Lugo. En 
Ourense un contencioso entre A/
campo e a Universidade está a 
paralizar o proxecto desta trans
nacional francesa. En Compostela 
un proxecto deu luz verde a outro 
destes grandes centros. 

Competéncia desleal 

Un coñecido empresário do sector 
da alimentación critica a instalación 
destas grandes superfícies: "Por vá
rias razóns. Unha porque tiran máis 
postas de traballo dos que crian; . 
despois, pola competéncia desleal e 
polo engano ao consumidor. Os pre
zos médios non son máis baixos, 
pero teñen un grupo de produtos a 
un custo por baixo da realidade; 
desprestíxian aos pequenos distri-

O Concello de Lugo 
permitiu a tala dunha 
carballeira xunto ao 
Miño para a 
instalación dunha 
grande superfície a 
inaugurar en Marzo 

1 

buidores, traballan por riba do horá
rio legal e representan un dez por 
cento dos postas de traballo no sec
tor, dez mil frente a cen mil". 

O apoio recebido palas grandes 

superfícies estranxeiras tanto des
de a dereita como da esquerda, 
merece tamén as críticas do co
merciante. Un caso significativo é 
o do Centro Comercial Juviol, en 
Pontevedra, que contrasta co 

r----------------------------------------------------, 
A autoestrada 
dos hipermercados 
O Corte Inglés da Coruña e o de 
Vigo están unidos por autoestra
da. Na Coruña os accesos son 
directos e en Vigo a resposta vi
ciñal impediu a posta en marcha 
do escaléstrix que ia sair xunto 
diante. En Compostela o hiper 
vai estar conectado cos viais de 
circunvalación. 

En Pontevedra o trazado a auto-

estrada foi modificado para evitar 
afectar ao garaxe do Centro Co
mercial A Barca. Ademais, habe
rá unha conexión entre a autoes
trada e Continente, deste que xei
to actuará como área de servizo. 

En Vigo un dos A/campo foi 
construido na saida para Porriño 
e Tui, para facilitar o acceso dos 
portugueses.• 

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

apoio que receben as multinacio
nais. O seu proprietário solicitou 
unha licéncia de ampliación para 
construir 7 .000 m2, cun investi
mento de oitocentos millóns, 
criando 125 postas de traballo. Ta
mén solicitou unha subvención da 
Xunta que foi denegada por invia
bilidade co argumento de que en 
San Bias íase construir unha gran
de superficie. Contra isto, lnmobi
liárias Reunidas da Coruña conse
guia a admisión a trámite, por par
te do Concello de Pontevedra, da 
licéncia para construir a planta en 
San Bias, cando o PXOU non pro
gramaba a calificación urbanística 
da parcela de 40.000 m2. 

As facilidades outorgadas palas 
autoridades á instalacións destas 
grandes superfícies foron impor
tantes. A miudo non esixiron con
traprestacións. O Hipercor que vai 
ser instalado en Compostela, na 
zona do Paxonal, acadou o permi
so do Con·cello para incluir, a 
maiores, unha peza de vivencias e 
un hotel, entregando a cámbio só 
unha parcela para zona verde. O 
MOPT asumirá a construción do 
vial que o conecte co Castiñeiriño 
e a Estación de Rente, no futuro 
está cont~mplada sua conexión co 
viais de circunvalación. 

"Estamos pola concentracipn do co
mércio -indica Encarna Otero, con
celleira do BNG en Compostela-, 
pero de cooperativas de pequenos 
comerciantes, non polas grandes 
superfícies de multinacionais que 
non mellaran a calidade do servizo 
nen do produto e que adoitan ser 
operacións especulativas". 

O Concello de Lugo permitiu a tala 
dunha carballeira xunto ao ria Mi-· 
ño para a instalación doutra gran
·de superfície que será inaugurada 
en Marzo. O proxecto inicial con
templaba a urbanización dos ac
cesos por parte da empresa, Con
tinente , pero finalmente será o 
Concello quen , mediante cobro 
aos veciños, emprenda a urbani 
zación . Ademais , será conectado 
coa Nacional VI. 

O impacto 
no pequeno comércio 

A Cámara de Comércio de Santiago 
manexa datos que indican que o 
20% do pequeno comércio vese ao
brigado a pechar coa chegada das 
grandes superfícies a unha cidade. 
Mesmo a instalación ds hipermerca
dos provocou a resposta de comer
ciantes e sindicatos, mais en conta
das ocasións atoparon eco. 

En Pontevedra o BNG e 500 sina
turas solicitaron a non admisión a 
trámite da licéncia do Continente, 

O 20°/o do pequeno 
comércio vese na 
abriga de pechar 
coa chegada das 
grandes superfícies 

,...--

( 

L 
t: 

\1 

e 
r 

) 

t 

est 
de 
un 
mé 
un 
e \1 

lo 1 

Un 
poi 
do 
dis 
do 
Ca 
err 
da 
leg 
mÉ 

Ar 
de 
Pri 
pe 
tor 
qu 
Cá 

A1 
tel, 
ce 
un 
da 
ria 

A 
go 
no 
va 
ba 
im 
do 
ce 
tai 
se 
de 
llo 
án 
pa 
co 
Vié 

co 
ga 

RE 
im 
Ce 
ca 
te1 
de 
ch 
ca 

Ni 
m 
Vi 
né 
SE 
ce 

pe 
de 
gr 



AS 

tia 
,.,i--
tn
da 
1n-
1c
in
. o 
1ro 
ni 
do 

.go 
! O 
~o

las 
:ie. 
:::a
er
ita-

ia-
1 a 
1te, 

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

! A Xunta non sabe 1 
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O sorprendente é que mentres 
unha boa parte do comércio de
tallista pasa unha das piares cri
ses de que hai memória, o Go
verno autónomo di que non po
de comentar a instalación de 
novos hiper-mercados . e que 
non dispuxo de instrumentos de 
regulamento e medidas para 
evitar domínios exclusivos; a 
Xunta di que non sabe se son 
xustificadas ou non as manifes
tación s de pequenos comer
ciantes contra as instalacións 
de planta grande. Nengunha 
das fórmulas de asociacionismo 
espacial de comércio 
fomentadas polos governos 
basca ou catalán teñen réplica 
acá_ Non se promove o asocia
cionismo integrado, como meio 
de controlar as canles de apro
visionamento nen se defende a 

concentración de oferta comer
cial independente. Con todo hai 
na Galiza meios para o estable
cemento de cooperativas de dis
tribución a partir de cooperati
vas de produción agrícola. "Un
ha tendéncia clara no comércio, 
tanto maiorista como minorista 
-explica Maria Teresa Orduña, 
asesora de empresas comer
ciais na sua ponéncia presenta
da no congreso encol de distri
bución- vai cara a concentra
ción espacial de oferta. Entre os 
minoristas, ternos a planificación 
de áreas comerciais dentro da 
cidade no marco dun urbanismo 
comercial que procura a recupe
ración da cidade; nos maioristas 
obsérvase unha tendéncia a ins
talarse na periféria das cidades, 
rente as grandes vias de comu
nicación".+ 

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

estimando que haberá unha perda 
de pastos de traballo e vai supor 
un impacto negativo para o co
mércio. O próprio Continente fixo 
un estudo sobre as consecuéncias 
e vai pagar outro encarregado po
lo Concello. 

Unicamente en Lugo houbo unha 
polémica, tíbia, sobre a instalación 
do hipermercado. Realmente as 
disensións expreábanse através 
do enfrentamento persoal entre 
Cacharro Pardo, que sateliza aos 
empresários, e Mauricio Posada, 
da Converxécnia Nacionalista Ga
lega, que dirixiu a Cámara de Co
mércio da cidade. 

A resposta empresarial máis coor
denada, segundo informa Antón 
Prieto, deuse na Coruña, onde o 
pequeno comércio agrupouse en 
torno a Superco, unha cooperativa 
que xestiona o Centro Comecial 
Catro Camiños. 

A Cámara de 
Comércio de 
Ourense considera 
improcedente e 
ilegal a instalación 
prevista de grandes 
superficies na 
cidade. 

pre aproveitalas para integralas. En 
Vigo queremos ser un foco comer
cial, senón se instalan aqui fanno 
no Porriño'', asegura Xesús Costas. 

O siléncio e a indiferéncia con que 
o pequeno comércio recebera as . 
grandes plantas na Coruña e Vigo, 
tórnase desta en reclamar máis 
información pública sobre as axu-

das estatais e autonómicas conce
didas aos hiper -mercados e en 
advertir dos seus efeitos negati
vos . A Cámara de Comércio de 
Ourense considera improcedente 
e ilegal a instalación prevista de 
grandes áreas de comércio na ci
dade. Na sua oposición á entrada 
dun novo centro de A/campo reu
ne os agrávios de todo o pequeno 

A NOSA TERRA 

e mediano comércio do país con
tra as grandes áreas: recortará a 
actividade económica própria e o 
emprego. 

O comércio tradicional coida que 
a Xunta ten un trato mellorado 
para as plantas de 25.000 metros 
cadrados mentres ás tendas non 
lles queda outra que capear o · 

A equipa da actual 
Conselleria de 
lndústria arrasou 
coas axudas ao 
pequeno comércio, 
segundo un 
empresário que 
participou no 1 
Congreso do 
Comércio de 
Ourense. 

temporal da crise co seu mellar 
saber e entender que as máis 
das veces é só asumir a auto-ex
plotación do proprietário, á espe
ra desesperada de tempos mella
res. "A equipa da actual Conse
llaria de lndústria arrasou coas 
axudas ao pequeno comércio -
declaraba un empresário partici
pante no recente congreso sobre 
distribución comercial e grandes 
superficies, celebrado en Ouren
se. Nas transferéncias do 81 ti
ñamos dotacións para reforma 
das estruturas comerciais e na 
primeira Xunta de UCD, como na 
do PP, habia sete programas de 
atención aos minoristas: asistén
cia técnica, formación comercial , 
mercados municipais, estudos de 
temas técn icos , finanzamento 
etc. O governo tripartito mantivo 
a mesma liña, pero foi coa a che
gada de Xan Fernández cando 
meteron todos estes programas 
nu n caixón de xastre e os 
reduciron a axuda financeira. Co
mo o mínimo de investimento son 
de sete a dez millóns, a maioria 
dos comerciantes fican fóra. As 
máisdes beneficiadas son as 
grandes superfícies , con isen
cións fiscais e axudas ao investi
mento". + 

A concelleira do BNG en Compos
tela, denúncia "as facil idades con
cedidas polos concellos do PSOE, 
unhas faci lidades acompañadas 
da criación de infraestruturas viá
rias para apoiar a sua expansión". 

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

A chegada dos nacionalistas ao 
governo en Vigo provocou unha 
nova atitude. Continente quer le
var adiante unha destas áreas no 
bairro de Teis, no lugar onde está 
instalado a estación transforma
dora da Fenosa. Contado, o Con
celleiro de Urbanismo, Xesús Cos
tas, manifestou que só ia permitilo 
se "Fenosa resolve os problemas 
de caidas de tensión en Vigo, me
llara as suas instalacións, a nova 
área cria as dotacións necesárias 
para a zona, integra ao pequeno 
comércio dos arredores e paga os 
viais de conexión. Tratamos de 
conseguir que, de instalarse, o fa
ga integrando o bairro". 

Respeito a esa e outras posíbeis 
implantacións de grandes áreas 
Costas asegura que "non recalifi
caremos o solo, como sucedia an
teriormente, e, ainda que teremos 
dar licéncia nos casos nos que o 
chan está programado, esixiremos 
contraprestacións a cámbio". 

Na Comisión de Distribución Co
mercial do Plano Estratéxico de 
Vigo foi presentado un estudo asi
nado por Alfonso Rebollo no que 
se asegura que en Vigo caben cin
co grandes superfícies. 

"Nos estamos máis palas galerias e 
pala agrupación e modernización 
do pequeno comércio, pero as 
grande superficies están aí e cóm-

Novos proxectos en · pleno estanca mento 
Sorprende aos minoristas que, en 
plena crise, as axudas da Autono
mia vaian para os grandes grupos 
de distribución; tamén non enten
den que en pleno estancamento 
da demanda sexan máis de cinco 
os hiper-mercados que proxectan 
a sua instalación en cidades gale
gas. De feito, as grandes superfí
cies chegaran á Coruña e Vigo 
nos primeiros oitenta á procura 
das máis altas concentracións ur
banas do país que .teñen máis 
renda dispoñíbel. Pero unha vez 
cuberta a demanda, consideran 
novas implantacións, antes recu
sadas. Nesta busca, as cadeas de 
hiper-mercados asentáronse an
tes en Coruña, Vigo, Ferrol e Pon
ferrada mentres marxinaron dos 
seus plans de crecemento a Lugo 
e Ourense. 

Doutra parte, as tendas xigantes 
pasaron nestes anos palas fases 
consabidas. Experimentaron altí
simas rotacións de capital no pri
meiro e segundo ano pero obser
varon como os hábitos de com
pra variaban: o que en princípio 
eran compras fixas de fin de se
mana, fóronse reducindo asó un
ha compra mensual. 

A baixa de compras meias e o 

descenso de rotación de capital 
serven para explicar a situación de 
crise dalgunhas grandes marcas 
de megalo-nmercados. No sector 
comercial todas as opinións con
vén que a implantación de A/cam
po na Coruña foi un erro que com·
pre sumar ao da sua segunda ins
talación en Vigo. Esta ampliación 
de A/campo a periféria urbana da 
cidade do Sul non tiña máis ob
xectivo que disuadir a unha segun
da marca Continente- dos seus 
proxectos !1ª urbe. A/campo ten 

Segundo o 
.. Ministério de 

Ag ricu ltu ra os pagos 
aprazados a 90 e 
120 dias das 
grandes superficies 
de distribución 
supoñen un billón 
de pesetas. 

problemas financeiros pero no 
canto de reducir os seus níveis de 
gasto, fuxe cara adiante e compro
métese a cada máis. 

Nesta situación están non só A/
campo senón outras grandes ca
deas establecidas en todo o Esta
do. Segundo o ministério de Agri
cultura, os pagos aprazados en · 
90 e 120 dias das grandes super
fíicies de distribución de alimentos 
supoñen un billón de pesetas. A/
campo, Pryca, Hipercor e grandes 

centrais de compra coma Ita, 
Spar ou Vivó empregan a fondo o 
seu grande poder financeiro para 
retrasar os pagos o maior tempo 
posíbel e investir os pagos pen
dentes para acredores no seu 
próprio crecemento. Obviamente, 
as cadeas de distribución recusa
ron con dureza os intentos dogo
verno González de lle regular os 
pagos. A Asociación de Entidades 
de Distribuición advirte que "xa 
non será posíbel volver ao inter
vencionismo do estado a prazo 
curto. Se os prazos de ,pago se 
reducisen seria só a prol dos for
necedores que reducirian os seus 
gastos financeiros. A distribución 
non pode absorber unha suba dos 
custes co gallo dun meirande be
nefício industrial". 

Con todo, estas dificuldades dos 
grandes só merecen comentos in
crédulos de porparte dos comer
ciantes pequenos. Para case to
dos os pequenos en crise, a si
tuación na que ficarian en caso 
de pecharen, seria moito piar ca 
de resistir, porque os acredores 
botarianse sobre eles e non terian 
nen para pagar as indemniza
cións dos despedidos. A diferén
cia das plantas grandes, os co
merciantes minoristas non poden 
declarar suspensión de pagos.• 

,. 
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A SITUACIÓN UNIVERSJT ÁRIA 

Os CAF ·peden unha posición máis firme do reiterado ante a Xunta 

A escasez de orzamentos 
pode paralisar a Universidade de Santiago 
• MANUEL VILAR 

A axitación de 
comenzos de curso 
folga en História, 
sentadas en 
Económicas, protestas 
en Físicas, problemas 
en Maxistério, 
"retención" do reitor en 
Lugo, etc.- parecian 
sinalar que as épocas 
de mobilización voltarán 
á Universidade 
compostelá. A orixe 
destes conflitos está no 
recorte de orzamentos 
que sofreu a 
Universidade. Pero 
mentres unha parte do 
sector estudantil pon o 
marco no recorte 
orzamental e nos 
problemas específicos 
de cada faculdade, para 
outros a 
responsabilidade da 
Xunta non exculpa á 
equipa reitoral, culpábel 
de "non mallarse no 
asunto". 

O recorte nos orzamentos tradú
cese nun recorte do persoal do
cente. Na faculdade de História 
non se lle renovou o contrato a 
dous profesores, o que .deu lugar 
a que os grupos de primeiro cur
so pasen de catro a tres, co que 
aumenta o número de alunos por 
aula e vóltase aos horários anti
gos. A xunta de faculdade "acata 
a solución do reitorado pero non 
está de acorde con ela". Respos
ta salomónica que non amaña 
nada. Para botar máis leña ao 
lume, a vicereitora Rosário Álva
rez afirmou que "os de História 
son uns privilexiados posta que 
nas aulas non se chega a 125 
alubis". Os est1,.Jdantes pediron a 
sua dimisión e reivindicaron ter 

Protesta estudantil diante do Reitorado. _ 

os mesmQs profesores que o 
curso anterior e que estes cum
pran os horários estipulados. 

En Económicas as aulas están 
ateigadas, non hai espazo para 
todos. Un bon dia de sol outonal 
as autoridades académicas atopá
ronse cunha espontánea sentada 
estudantil na porta da faculdade. 
Hai aprobada unha ampliación do 
centro pero a Xunta non deu ain
da os cartos. O novo edifício está 
valorado nuns 300 millóns, os 
mesmos que cobrou Julio Iglesias 
por vir á praza ~1o Obradoiro. 

Hai centros nos que a situación 
non é moito máis doada e o con
flito pode estalar en calquer mo-

A. HERNÁNDEZ I V.N. 

mento. En Maxistério xubílanse 
profesores, pero non se cobren 
as suas prazas. O reitorado fala 
con algun profesor de práticas 
para que impartan aulas e antes 
de que estes aceiten a proposta, 
declaran que xa está arranxado o 
problema. En Direito para ir as 
clases de Direito Romano ou Po-
1 ítico os estudantes teñen que 
sentarse nas ventás. Villares vai 
con Vitorino Núñez á presenta
ción da nova revista da Faculda
de, un sector dos CAF pendura 
uns carteis pedindo cartas, outro 
grupo ráchaos, non vai ser que 
se enfaden as autoridades. En 
Filoloxia, que hai agora un ano 
que se inaugurou, xa queda pe
queno o recinto a máis doutros 

moitos defectos que se observan . 

Reinos de Taifas • 
departamentais · 

Moitos destes problemas orixí
nanse por mor da falta de cartas, 
pero outros son produto da políti
ca de r.einos de taifas e cautos 
privados que sobrancea nalguns 
departamentos, moitos dos cales 
non cumpren as cito horas que 
teñen que dar de clases. O reite
rado non parece ter actuado pa
ra acoutar este poder. 

Este problema de miséria econó
mica non é único da universida
de de Santiago , estase a dar 
neutras partes do Estado, coma 
en Valéncia, onde a Generalitat 
trata de afogar a universidade ou 
no País Basco , onde o presu
posto pactado entre reiterado e 
Governo basca non chega para 
o pagamento do 100% dos salá
rios do profesorado. 

Os Comités Abertos de Faculda
de son conscientes dos límites 
dentro dos que se ten que mover 
a equipa do reitor Ramón Villares, 
pero un amplo sector dos CAF 
pensan que Villares non fixo nen
gun xesto para tratar de presionar 
á Xunta e solicitar os cartas que 
lle corresponden . Pala contra, 
pensan que hai unha clara políti
ca de ca-habitación e de "non fa
cer nada que poda molestar". 
Non entenden como o curso pa
sado a Universidade fixo un pe
che institucional como medida de 
presión ante o governo autonómi
co e de repente todo quedou pa
rado. Outro sector dos CAF, que 
ten forza en faculdades coma 
História, Direito e Políticas parece 
partidário de apoiar a Villares e 
converter aos CAF nun sindicato 
que dinamice e preste servizos 
aes estudantes. Son os mesmos 
que se opuxeron á distribución 
dun adesivo por ser demasiado 
nacionalista. O lema era "estuda
mos para construir unha nación". 

Campaña de protestas 
dos CAF 

Os CAF levarán adiante unha 
série de protestas a fins deste 

mes co obxectivo de presiona
ren á Xunta. Pretenden ade
mais que o reitorado denúncie 
perante a opinión pública esta 
situación e "que non faga tan só 
unha rolda de prensa na que o 
vicerreitor de asuntos económi
cos diga que non se fai máis 
porque non hai cartos, como si
nala un portavoz dos alunos. Se 
a Xunta non soluciona o proble
ma económico propoñerán co
mo medida a dimisión da equi
pa reitoral. Pensan que, se non 
se fai asi, daraise unha imaxe 
negativa cara o país de que "os 
nacionalistas governan mal a 
Universidade". 

Os CAF tampouco comparten a 
atitude prepotente do reitor cara 
os estudantes, nen entenden 
por que tivo que ir apresentar a 
Mário Conde ou imporlle unha 
medalla a un personaxe "tan ne
fasto" como Cacharro Pardo. 
Son xestos que, na sua opinión, 
nunca viren que Villares tende
se cara o nacionalismo. Neste 
sentido un membro da dirección 
do movimento estudantil subliña 
a atitude do reitor da universida
de de Valéncia que no discurso 
de inauguración do curso pediu 
a autodetermin~ción para os 
Paisos Cataláns e o vicerreitor 
de estudantes abandonou o pa
raninfo cando fixo acto de pre
senza o presidente da Generali
tat. Mentres critican que Villares 
"pretere ir cear coa beatiful peo
ple de Santiago". 

Dous vicerreitores expuxeron, 
pola sua parte, aos estudantes a 
sua comprensión da difícil situa
ción política que atravesa o movi
m e nto estudiantil ao estar 
apoiando a equipa reitoral. En 
contrapartida, este apoio dos es
tudantes pode xa estar a resultar 
incómodo para o reitor e por iso 
teria convocado a semana pasa
da unha xuntanza do profesorado 
da Plataforma Nacionalista, co fin 
de analisar a situación actual e 
buscar noves apoios. Estas pare
ce que poderian ser procurados 
na Plataforma Progresista, ( co
lectivo emparentado ideoloxica
mente ca PSOE), o que poderia 
servir para soltar o lastre estu
dantil e sindical da CIG. • 

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Despois das primeiras eleicións ao claustro da Universidade da Coruña 

Meilán Gil amplia a sua base 
•M. VILAR 

As bases que sustentan a Mei
lán Gil na universidade da Coru
ña víronse ensanchadas des
pois de celebrarse as primeiras 
eleicións ao claustro universitá
rio. lsto non quer dicer, contado, 
que Meilán esté xa apoiado por 
un conxunto sólido. Moitos dos 
seus baluartes son conxunturais 
e proveñen de persoas que an-

' tes apoiaron a Portero e agora 
preferiron seguir apoiando ao 
poder. Algunhas fontes cuestio
naron os métodos pouco demo
cráticos utilizados, ao parecer, 
polo reitor do Opus Dei. . 

Non é doado realizar unha valo
ración dos resultados ~ois para 
facer unha comparación haberia 

que ter un ha referéncia anterior", 
opina C.L. Armesto, Decano de 
C1éncias e membro do colectivo 
Orballo. "Os anteriores claustrais 
por parte do profesorado, opina, 
non foran eleitos democratica
mente senón que eran membros 
natos". Certos sectores deron co
mo significativo dun suposto des
censo naeionalista a non eleición 
como claustrais de Xan Verdini 
(quen fara candidato a alcaldia 
de a Coruña por ~squerda Gale
ga) e de Pancho Alvarez Fonten
la (líder de CC.00. na Universi
dade coruñesa) no seu feudo da 
escala de Formación do Profeso
rado. lsto foi posíbel grácias a 
"métodos legais pero non lícitos" 
utilizados pala equipa reitoral, se
gundo fontes consultadas, tales 
como centrar os efectivos eleito-

rais sobrantes neste centro e le
var para ali unha porcentaxe de 
papeletas cobertas. 

Orballo ~a candidatura naciona
lista do profesorado consolídase 
en faculdades como Ciéncias e 
Humanidades e sacou 33 claus
trais dun total de 170, cifra ain
da cativa. Esta aparente febleza 
é debida, segundo Carlos Ve
lasco, profesor de História e 
membro de Orballo "aes gran
des problemas para convencer 
e ampliar as bases do noso dis
curso e, tamén, a unha certa in
definición". Esta indefinición le
va a que sectores deste colecti
vo propugnen unha abertura ca
ra outras tendéncias, como po
dian ser a capitaneada por Por
tero, basándose en que o nacio-

¡ 

nalismo nunha cidade coma A 
Coruña causa ainda retraimen
tos, foron habilmente aproveita
das por Meilán. 

Os nacionalistas si baixaron os
tensibelmente na sua represen
tación entre o persoal de admi
nistración e seJvizos. Aqui a 
equipa reitoral promoveu a cria
ción dunha Candidatura lnde
pendente Universitária formada 
maioritariamente por persoal 
contratado, entre o cal as pre
sións resultan máis doadas. 

Aumento dos CAF 

Quen non baixou foron os CAF 
que tiveron un avance importan
te nunha universidade na que 
non existe tradiciór::i de moví-

mento estudantil. Obtiveron 16 
claustrais e entraron en centros 
nos que antes non tiñan presen
za, como era Arquitectura. 

Se antes destas eleicións o ma
pa de siglas, en canto ao sector 
do profesorado, estaba clara
mente debuxado, agora parece 
estar un pouco máis confuso . 
Das tres candidaturas existen
tes anteriormente tan só Orballo 
mantivo as siglas. O Grupo 
Aberto de Debate apresentouse 
como lndependentes da facul
dade respeitiva ... Este grupo, 
que foi o gañador, apoiará previ
sibelmente a Meilán. A terceira 
forza, a Converxéncia Progre
sista Universitária, próxima a 
Portero, apresentouse desta 
vez sen siglas.• 

1 
1 
1 
1 
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ANOSA TERRA 
Nº 543 - 12 DE NOVEMBRO DE 1992 

Visto así é a Mascota 
do XACOBEO 93 

Visto ~ ~ as1 e a ~· ma1s 
rendible 

Imaxe 
do 93 

Ata o día 15 de Novembro, ten a oportuni_dade de ·conseguir a exclusiva para 
o seu producto do motivo de máis demanda no 93, a s.úa mascota Pelegnn. 

No ano 1993, millóns de persoas do todo o mundo han 
visitar Santiago de Compostela e Galicia, percorrendo 
os Camiños de Santiago, co gallo da celebración do 

~ Ano Santo Xacobeo 93, e a súa mascota, PELEGRIN, a 
~ través dos. máis diversos obxectos, regresará coma lembranza 
M con cada un dos visitantes. 
~ Este acontecemento canta co total apoio da Xunta de Galicia, 
~ que está poñendo tódolos medios para dar a resonancia 
0 internacional que este acontecemento requere. 

A S.A. de XESTION do PLAN XACOBEO 93, 

ANUNCIA 

A apertura do prazo de presentación das solicitudes para a 
o~tención da licencia de explotación exclusiva da imaxe 
corporativa da Mascota denominada PELEGRIN, limitada ó 
producto concreto para o que se solicita. 

CONSELLERÍA . DE RELACIÓNS INSTITUCIONAIS 
E PORTAVOZ DO GOBERN.O 

As propostas presentaránse en sobre pechado, indicando 
,no exterior para cal producto c.:increto se licita, 
asemade o material empregado na súa fabricación, e 
figurando no seu interior a contía da oferta económica. 
As adxudicacións realizaránse á alza á. oferta rnáis vantaxosa, 
conforme co Prego de Condicións que se pode recoller na S.A. 
de XESTION do PLAN XACOBEO 93. 
A cesión. de dereitos será valedoira ata o 31 de Decembro 
de 1997. 
Envíe a . súa oferta antes do 15 de Novembro de 1992 a S.A. de 
XESTION do PLAN XACOBEO 93, Rúa dos Feáns, 1 e 3 Baixo, 
15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA, non admitíndose aquelas 
que non sexan recibidas antes das 14 horas da data indicada. 

TELEFONOS DE INFORMACION: 595844 e 595848 

S.A. de XESTION do PLAN XACOBEO 93 

Ada.: Xosé Antonio Rodríguez Brey 
Director-Xerente 

S A DE XESTION 

~-0-~LA~ ~_A.COB E_O 93 

Rüo dos feóns 1 e J bo1xo 
. Tele!, 59 58 44 59 58 48 

Fo. 59 98 59 
< 15706 SANllAGO Df C'OMPOSIEIA 
l'.l ESPAÑA 
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INTEGRISMO E SUBDESENROLO 

Tahar 
Maidoub 

'Os alxerianos ven películas 
porno da televisión francesa 

ªº mesmo tempo que votan 
polos integristas' 

"É a falta de traballo e de futuro, a que fai que os 
xóvenes alxerianos procuren alternativas como a do 
FIS (Frente Islámico de' Salvación)", indica Majdoub. 
Alxéria vive unha crise de difícil saida, abafada entre 
as esixéncias do FMI, a presión das mezquitas e unha 
élite governante, formada no periodo de Chadli 
Bendxedid, especialmente corrupta. "A revolución? 
-resposta Tahar Majdoub- pode que d~ixe un pauso 
que abroll~ nos vindeiros anos, pero neste 1ntre está 
esgotada. A maior parte da povoación é moi nova, 
naceu despois da independéncia, e agora non pide 
máis que o que calquer outro rapaz do mundo, o que 
ve na televisión francesa, que se conecta moito en 
Alxéria, e as veces .toman o camiño que lles pide o 
intestino: o do FIS". Majdoub é sociólogo, xornalista e 
colaborador da axéncia española EFE en Alxer. 
Recentemente visitou Galiza invitado polo IGADI a 
participar no debate sobre Integrismo, incluido no 
ciclo Temas da nasa época . 

•MANUEL VEIGA 

·como se viu afectada Alxéria 
.Pola caida do muro? 

Esa é unha forma correcta de for
mular o problema do integrismo, 
porque desde Ocidente enfócase o 
Islam como unha relixión que trae 
consigo a intoleráncia. Pero o inte
grismo é máis un problema social 
e económico. Enton, e voltando á 
pergunta, o fracaso da experiéncia 
socialista, xunto co feito de que o 
capitalismo nunca foi un ideal en 
Alxéria, provocaron unha desorien
tación, na que os novos profetas 
que prometen ás masas marxina
das o paraíso, poideron galvanizar 
e mobilizar a moita xente, adaptá
donse moi ben a esta "democrá
cia" ou mellor dito á recente aper
tura ao multipartidismo. 

A democrácia nacente en Alxé-

ria non aceitou os resultados 
que deron na primeira volta a vi
tória ao FIS, é dicer aos inte
gristas? 

Aproveitaron · a fenda para ir nun 
sentido contrário á democrácia, 
porque sempre consideraron a es
te sistema unha herexia. 

Como proibir democraticamente 
unha opción que vota a maioria? 

É un problema moi difícil. A pri
meira volta das eleicións lexislati
vas celebradas o ano pasado de
ron tres millóns de votos ao Fren
te Islámico de Salvación, un mi
llón e médio á FLN (o governo) e 
cincocentos mil á Frente Socialis
ta. Despois da vitória do FIS 
houbo un choque na sociedade 
civil, coma u.n terremoto, un páni
co. Parte da sociedade pediu a 
suspensión das· eleicións e a in-

'Bendxedid abandou toda a política 
de investimentos de Bumedian e o entorno 
do poder fíxose corrupto, moitos cartas 
públicos foron para construcións suntuosas". 

tervención do exército que foi o 
que se fixo. Hai que ter en canta 
que había 13 millóns de eleitores 
posíbeis. Houbo moita absten
ción, un millón de votos nulos e 
outro millón que non recebira as 
su as tarxetas de votación. Estas 
eleicións foron representativas de 
algo que pasa na sociedade, pero 
o problema é como xente que vai 

. en contra da democrácia pode 
gañar mediante a democrácia. O 
FIS non recoñece nen a constitu
ción, nen os partidos, nen nen
gunha. lei humana que non seña 

o Coran. 

Do populismo 
de Bumedian á corrupción 
de Bendxadid 

Ás veces fálase coma se non se 
tivera en conta que en 1962 Al
xéria era ainda un· território 
francés? 

Despois dunha guerra moi dura, 
de sete anos, causante de un mi
llón e médio de mortos e da des-

ANXO IGU: SIAS 

trucíón da economía, o 'país tivo 
un renacer grande, coa alegria da 
independéncia que moi axiña foi 
confiscada por unha facción do 
poder que puxo a Ben Bella de 
presidente e no 65 a Bumedian. O 
réxime alxeriano funcionou sen le
xitimidade popular, sen pasar po
tas fumas. O país tiña ingresos 
bastante confortábeis grácias ás 
exportacións de hidrocarburos 
-petróleo e gas-. lsto permiteu un 
desenvolvimento importante, a 
respeito dos paises veciños. En 
1979 coincidiu a caída do précio 
do petróleo e a chegada ao po
der de Bendxedid, un presidente 
moito máis corrupto que Bume
dian quen polo menos tiña un pro
x ect o populista e de xustícia 
social. A partir de aí comezou a 
marxinación de amplos sectores 
da povoación, ao que había que 
engadir o crecemento demográfi
~o, un dos máis altos do mundo 
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'Q islamismo foi 
nutrido polo réxime. 
O FIS é o tillo da 
FLN". 

(o 3, 12 por mil). Bendxedid, du
rante os seus trece anos de man
dato, abandoou toda a política de 
investimentos de Bumedian. Até 
daquela os ingresos do Estado 
empregáranse no benestar social: 
construción de estradas, hospi
tais, universidades, fábricas ... A 
partir do 80, con Bendxedid, o en
torno do poder fíxose corrupto e 
moitos cartas públicos foron para 
construcións suntuosas. En cinco 
anos a povoación pobre ou para
da medrou moito. Ese é o sector 
que ere ter encontrado unha saida 
através do integrismo. O radicalis
mo do FIS frente ao poder propor
cionoulle o éxito das eleicións do 
ano pasado. 

Por máis que un sector do po
der se esteña a apoderar da 
produclón, traspasando cada la· 
vadora que sae da fábrica ao 
mercado negro, e mália o crece
mento demográfico, a importán·. 
cia das riquezas naturais fai di· 
fícil de comprender a miséria na 
que se vive? 

'O xóvenes ao 
mesmo tempo que 
arelan ir a Ocidente 
apoian ao FIS non 
por fe islámica, 
senón porque 
queren acabar con 
este poder". 

Os ingresos dos hidrocarburos 
son de 12 mil millóns de dólares 
ao ano, dos que 1 O mil vanse en 
pagar os intereses da débeda ex
terna, contraída e malgastada por 
Bendxadid nos oitenta. Alxéria en 
todo caso non é un produtor de 
petróleo que se poida comparar 
con Arábia Saudí ou Líbia. Insisto 
no que decía de que nos anos 80 
houbo un frenazo. Antes de iso o 
governo foi quen de xerar un de
senvolvimento importante. Hoxen
dia, pésie á crise, Alxéria ainda 
conserva un dos aparatos produti
vos máis importantes dos paises 
árabes, o da época de Bumedian. 
Este aparato está semiparalizado 
por falta de pezas de recámbio, de 
investimentos e de algunhas ma
térias primas que hai que mercar 
a Ocidente. O problema de todos 
estes anos ven provocado ade
·mais pala falta de democrácia que 
impediu a correción dos ~rros, o 
debate e a crítica do que se facia 
mal e da corrupción que só agora 
se empeza a coñecer. 

Coran con Coca cola 

· O islamismo non posee tamén 
un carácter de defensa nacional 
daidentidade? 

Teoricamente debería ser así .· Pe
ro en Alxéria gastamos o naciona
lismo durante trinta anos. Gastá
molo contra a colonización, por 
suposto, pero logo gastouse de
masiado ese discurso, mentres se 

marxinaba a unha parte grande da 
povoación. O islamismo o que fai 
é propoñer todo, é dicer o paraiso. 
A xente segue iso porque está de
·silusionada da FLN que governou 
durante todos estes anos. A FLN 
gastou a sua lexitimidade e prestí
xio revolucionários neste tempo. 
Os xovenes son o 70% da socie
dade de hoxe e non viviron a gue
rra, nen a revolución. 

E porque eses xovenes seguen 
ao Coran e non á Coca-Cola? 

Os xovenes alxerianos soñan con 
ir a Austrália (este país está de 
moda non sei por qué), tamén 
queren emigrar ao Ganada, menos 
a Fráncia porque xa teñen a expe
riéncia de familiares que padecen 
o racismo ali. Pero ao mesmo tem
po que arelan ir a Ocidente apoian 
ao FIS, aos integristas, non n.ece
sariamente por créncia, por fe· islá
mica, senón porque queren acabar 
con este poder. Ven películas por
no na televisión franc~sa ao tempo 
que votan polo FIS. E unha situa
ción complexa. En Alxéria hoxe 
non teñen futuro, nen alternativas, 
non teñen traballo, nen casa, non 
poden casar, teñen que viver cos 
país. Pasarán toda a sua vida dor
mindo a veces quince persoas nun 
piso de duas habitacións. Queren 
vivir, follar, como todos os do mun
do, porque ademais son mo·i adic
tos aos canais de televisión france
sa, todos se captan en Alxéria. Es
tán aparvados por esa enxurrada 

de capitalismo e de vida mellar 
que ven en Ocidente, en contraste 
coa sua vida cotián. 

Enton o voto ao FIS é máis un re
xeitamento da situación que un':' 
ha identificación co integrismo? 

Si, pero non se pode categorizar. 
Porque u·nha vez que se participa 
nunha destas inmensas marchas 
de 20 ou 30 mil persoas e fácil co
ller o virus do fanatismo. Cállese o 
fanatismo desde as tripas. E a partir 
de aí podes facer calquera cousa 
que che pidan, mesmo matar a un 
policía, como está a suceder hoxe. 

Xa non hai movimentos 
de liberación 

Que queda do proxecto anun
ciado pola revolución hai 30 

-anos: cooperativismo, alternati· 
.va de desenvolvimento ... ? 

'U nha catástrofe 
para Alxéria é fatal 
para toda a zona. 
Estamos a unha 
hora de avión de 
Madrid". 

Queda un sedimento que pode 
dar os seus froitos no futuro. Pero 
hoxe xa non se lembran en Alxéria 
os anos 70. Xa non é a meca dos 
movimentos de liberación, como 
se decía daquelas. Primeiro por-

. que xa non hai movimentos de li
beración. Quedan os palestinos, o 
Polisário e o Congreso Nacional 
Africano. Alxéria baixou a sua axu
da ao Polisário a partir do 88, res
tablecéronse as relacións con Ma
rrocos e pediuselle ao Polisário 
que cesara as operacións milita
res. Esa situación perxudica máis 
ao Polisário que ao Reí Hassan. 
Os Polisários están a morrer de fa
me e o Rei está bastante tranquilo. 
A nivel mundial houbo un baixon 
do movimento de non alineados. 

Sen embargo, nunca tivo tanta 
razón de ser este movimento 
coma hoxe. 

lso é certo. É unha paradoxa. Ain
da que penso que quedan algun
has alternativas no marco da nova 
orde económica internacional. Te
rnos unha débeda externa moi 
grande: 26 mil millóns de dólares 
e o pago dos intereses lévase o 
70% dos ingresos nacionais en di
visas. Estas débedas contratáron
se durante os anos oitenta, a épo
ca de Bendxedid. Foron créditos a 
curto prazo, os máis caros e iso 
estao a pagar hoxe o país. 

Tamén se contrataron co dólar. 
baixo e houbo que pagalas co 
dólar alto. 

Tamén. Sen talar do Fondo Mo
netário Internacional que agora 
esixe non só que pagues senón 
que che marca a política económi
ca. Mandache reducir os gastos 
sociais, tes que despedir á xente 
de empresas, etc. lso está pasan
do en todas partes e provocando 
revoltas. Alxéria, grácias á base 
industrial que ten, poderia sair 
adiante coa reforma axeitada, pe
ro iso necesita como condición es
tabi l idade política. Pero non hc;_i 
estabilidade social con pobreza. E 
un círculo vicioso. 

Pero supoñendo unha paz so
ciál, ainda que non seña doada 
de supoñer, cal seria o modelo 
de desenvolvimento a seguir? 

Seria unha mestura de economía 
de mercado e proteción estatal 
que asegurase ás capas popula
res un mínimo: saude, ensino, ali
mentación básica. · lso o actúal go
verno entendeuno. Pero hai unha 
inadecuación entre a política e a 
economía. lso tamén esixe que 
Ocidente veña a Alxéria a investir, 
porque xa se aprobaron leis que 

~ permiten a economía de mercado, 
~ pero faltas os investimentos. Oci
Q dente está en recesión, ten aí a 
~ Europa do Leste. Non se sabe o 
~ que vai pasar.+ 

r------------------------, 
1 Están os 
ingredentes 
para unha 
guerra civil' 

1 Parece un futuro negro o 
que vostede traza? 

Obxetivamente están todos os 
ingred~ntes para unha guerra 
civil. E un problema que se 
arrastra desde a revolución: 
hai unha povoación pobre, un
ha parte que vive máis ou me
nos ben e uns poucos moi ri
cos; existe unha sociedade is
lamizada e outra que tende ao 
laicismo que vive ao estilo de 
Ocidente, ainda que señan 
crentes. O problema non é a 
relixión, senón o separala do 
Estado. Hai leis islámicas é 
mulleres ministras. Na prática 
non . se respetan moitas das 
dóctrinas. 

Ve algunha alternativa a ní
vel mundial? 

Debe haber algunha alternati
va nova. Ten que saltar unha 
faisca por algun lado que nos 
saque desta auséncia total de 
perspectivas. Porque coa nova 
orde mundial que podemos 
agardar? Se Ocidente ten re
cesión que vai ser do terceiro 
mundo? Vamos entrar no ter
ceiro miléniQ con alternativas 
medievais. Alxéria tampouco 
se pode ver abrigada a elexir 
entre o integrismo ou unha dic
tadura militar. Ocidente ten 
que se decatar de que unha 
catastrofe para Alxéria é fatal 
para toda a zona. Estamos a 
unha hora de avión de Madrid. 
Non é para ameazar cos emi
grantes que cruzan o estreito, 
é que o próprio desenvolvi
mento de Ocidente non pode 
relanzarse se non integra nun
ha visión nova aos paises do 
terceiro mundo, como mercado· 
e como participes , ainda que 
non sexa en absoluta igualda
de, porque é imposibel. Dentro 
de poucos anos, se isto segue 
así, haberá moitas Somálias. 
En Alxéria hai quen di que a 
Ocidente interésalle que o FIS 
chegue ao poder porque a si
tuación será tan dramática que 
terá que seguir vendendo ba
rato o petróleo. Ogallá ese non 
seña o calculo de Ocidente. 
Non me atrevo a .crelo. Creo 
que fai falta unha nova filoso
fía, xa non vivimos en mundos 
afastados. Los Angeles foi co
mo un timbre de aviso.+ 

L------------------------
r--------------------------------------~--------------------------------------------------------------------~ 

1 Da medo o integrismo dos pobres, non o da 
Arábia Saudi ou Kuwait' 
Non ten acaso nada bon o inte· 
grismo? 

O islamismo é un fenómeno so
cial e político de tipo reaccioná
rio que non serve para emanci
par ao ser human. O mao é que 
sempre se esquece que os Esta
dos Unidos protexeron sempre 
aos paises do Golfo que teñen 
rexímes islamistas que cumplen 
a leí relixiosa estrictamente, cur
tando as mans, negando os de
reitos ás mulleres etc. Ocidente 

non tala diso, non o considera 
ameaza, senón aliado para pro
texer os seus intereses na zona 
do petróleo. En Exipto, Tunez e 
Alxéria hai un integrismo de p.o
bres, de parados, ese é o que dá 
medo a Ocidente. 

Como se explica a emerxéncia 
do islamismo despois de trinta 
anos de revolución laica? 

Non era laica. Sucedeo ao re
vés. En 1962 habia 2 mil mez-

quitas, en 1980 xa se contaban 
1 O mil. O que pasaba é que o 
discurso que se impartía estaba 
controlado polo poder. A consti
tución declarou islámico ao Es
tado ·e en 1980 aprobouse o có
digo de família que legaliza a re
pudiación da exposa e a poligá
mia, ainda que na práctica ape
nas existe, mesmo por imposibi
lidade económica. Na escala os 
meus tillos estudan o Coran, pe
ro apenas matemáticas ou litera
tura, aprenden tradición pero 

non capacidade de análise. O is
lamismo foi nutrido polo réxime. 
O FIS é o tillo da FLN. Tamén o 
potenciou Ocidente frente ao 
comunismo. Na guerra fria tratá
base de contrarrestar a Moscú 
por calquer vía. Por último, os 
meios de comunicación axuda
ron a potenciar ao integrismo. A 
xente viu a importáncia que se 
lle daba na televisión francesa. 
ao FIS e isa envaneceunos, vi
ran o seu discurso valorado e 
amplificado.• 

L-----------------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Paisaxes de Ga/icia 
é un bon libro, en bon 
papel e a toda cór. Os 
textos son da autoría de 
Ramon Vidai Romani, un 

. dos mellares xeólogos 
deste país. Como a 
Consellaria de 
Ordeación do Território, 
editora da obra, non ten 
ánimos para distribuila, 
os interesados poden 
dirixirse á mesma para 
facerse ·co libro, antes 
que a humidade dos 
sotos de San· Gaetano 

' acaben integrando de 
novo os exemplares á 
nai terra. 

Gonzalo Ocampo e 
Eusébio Alvarez foron 
galardonados co Prémio 
RACE de Periodismo, 
dotado con dous millóns 
de pesetas que aporta a 
Direción Xeral de 
Tráfico e a própria 
RACE. O prémio 
distingue o labor dos 
informadores no terreo 
da seguridade vial, tema 
no que están moi 
versados posta que 
Ocam po é o X efe 
Provincial de Tráfico na 
Coruña e Eusébio 
Alvarez técnico na 
mesma ofiicina. Todo 
quedou na casa. 

Castillo Quero, 
teniente da Garda Civil, 
responsabel do 
asesinato de tres mozos 
en Almeria, dos que 
pensolJ que eran de 
ETA, está na rua de novo 
após de once anos de 
cárcere. Esta posta en 
liberdade ven despois 
da que xa acaban de 
outorgar a outros presos 
famosos: os que 
asesinaron aos cinco 
avogados do PC E en 
Atocha, en 1975. Ule a 
preparación de 

Maos tempos 
para a gaita 
Ven de celebrarse en Ponteareas, 
a 25ª edición do "Concurso Regio
nal de gaitas del País", con éxito 
de público e de participantes, 
mais compre reparar nun tema, 
penso, importantísimo: O Xurado. 

O entangareñado cerebro do 
señor Castro argallou uns xuí
ces cangados de "arte y expe
riencia" para este evento, deste 
xeito, os directores dos xornais 
La Voz de Galicia, Faro de Vigo 
e El Correo Gallego, xunto con 
outros entendidos como Roxélio 
Greba, Xosé M. Rey de Viana, 
Pedro Pirfano Zambrano, Xosé 
Xarlos Rodríguef:, Francisco 
Redil Lombardía, Anxel Viro Ca
amaño e Xoán Trillo Pérez, fa
céndose copartícipes da atará
xia mental do rexidor ponteare
án,_ aceitaron o convite e fixeron 
por ün dia de egréxios entendi
dos na arte de tanxer o instru
mento máis idiosincrático do pa
ís. (Qué es ig-
nominia?, y tú 
me lo pregun-
tas ... ) A nengun 
Señor Pepe , a concurso 
nengun concur- acuden xuíces 
so d_e instru-
mento, sexa cal que non 
for, acuden xuí- dominen 0 
ces que non do- . . 
minen nen co- instrumento 
~ezan a fondo o que é obxecto 
1;istrumento que de XUÍZO 
e obxecto de · 
xuízo. Do seu 
comportamento 
dedúcese que a 
eleición que vostede fixo do xu
rado responde a critérios mera
mente propagandísticos, senón, 
cal é o obxecto da pertenza ao 
xurado dos directores dos xor
nais? Tamén gostaria de saber a 

GONZALO 

cantos gaiteiros/as convidan, po
la sua condición de tais , a parti
ciparen nos concursos de perio
dismo como xuíces. 

A xeito de lacónico epílogo, do 
fracaso do concurso, son res
ponsábeis, ademais da organiza
ción, un xurado composto, agás 
honrosas excepcións, por inep
tos sen escrúpulos, e uns gaitei
ros/as que non dubidan en pór o 

lucro por riba duns valores éticos 
fu ndam entai s. 

O grupo ao que pertenzo non se 
apresentou ao concurso, unha 
vez sabedor da composición do 
xurado , e oxalá cundise o exem
plo, xa que se os gaiteiros/as an
damos na procura de dignidade, 
de seguro que esta non a irnos 
conquerir acudindo a este tipo 
de eventos nos que os cartos, 

máis unha vez, non son un com
plemento, senón un fin en si 
mesmos. Quosque Tandem ! ! ! + 

ALBERTE REBOREDA CARRERA 
(PONTEAREAS) 

O eco pacifismo 
está de loito 
Si, o ecopacifismo está de loito. 
Hai uns cantos dias a policía ale
mana descobriu, no seu domicí
lio, os cadáveres de Petra Kelly e 
Gert Bastian, mortos, parece ser, 
por mor de arma 
de fogo. Desde 
o princípio 
apontáronse 
duas claras su
posición s, ben 
asasinato ou 
ben suicídio, co
mo é lóxico, na 
espera do que o 
forense dictami
nase. Non obs
tante, a policia, 
con gran celeri
dade por certo, 
estabeleceu co-
mo causa defini-

Tanto Kelly 
como Bastian 
fo ron 
incansábeis 
impulsores de 
grupos 
pacifistas 
e ecoloxistas. 

tiva o dobre suicídio; G. Bastian, 
o retirado xeneral convertido a 
pacifista militante pegara un tiro á 
sua xoven compañeira P. Kelly, e 
pouco despois el mesmo. 

Petra Kelly foi unha das fundado
ras do Partido Verde alemán tras 
abandonar as filas do S.P.D., a 
socialdemocrácia alemá, entre 
outras razóns polo seu rexeita
mento da política pro-nuclear do 
agora tan Ghorado Willy Brandt. 

O primeiro que tiña que dicer co
mo simpatizante do ecopacifismo 
é que ambas mortes foron , digo 
sinceramente, unha perda tráxica 
e irreparábel, ainda máis se cabe 
nas circunstáncias que se deron. 
Tanto Kelly como Bastian foron 

.¡-----------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
' Aportación a cargos institucionais; todo para fa- que, a pesar de deixar fóra temas senón pa1a intervención nunha 

cer ver, e para amosarlle en espe- tan cruciais como ensino ou anti- mesa redonda titulada "Xoves, asi 
unha crónica cial á mocidade, o mimo coque é militarismo, trataban distintos as- somos e asi nos ven"; interven-

tratada por unha Administración pectes da realidade xuvenil, o de- ción pragada de tópicos e de da-
incompleta sobre que en realidade adespreza. bate foi máis rico e plural. As/os tos resesos tirados dun estudo do 

ponentes e coordenadoras/es das 86. Na fase de debate veuse des-

e Todas estas cousas foron denun- comisións xeraron unha dinámica bordado pelas demandas, denún-
0 OngreSO ciadas no seu momento pola or- participativa. En xeral tratábase de cias e críticas da mocidade que 

G 1 ganización na que militamos persoas progresistas cun traballo nese momento abarrotaba a sala a ego -Galiza Nova- e por outros sin- social comprometido. Pero os au- e non desaproveitou semellante 

da Xuventu.de dicatos e organizacións políticas ténticos protagonistas foron as oportunidade. Podiamos comen-
xuvenís. Mais o que queremos mozas e mozos que tomaron a pa- tar tamén as conspiracións dos 

A semana pasada este semaná-
1 rio publicaba un artigo t itulado 

"Un encentro sobre xóvenes sen 
xóvenes", unha crónica simplifica
dora dun acontecemento que re
sultou complexo; máis do que al.
g un s esperaban. Gostarianos 
complementar aquela crónica coa 
nasa visión como participantes. 

Ainda que p·oda parecer tópico, 
ternos que repetir que a Adminis
tración carece dunha política glo
bal de xuventude, que a xestión 
dos poucos recursos con que se 
conta é nefasta, que a xente que 
nos governa non só é reaccioná
ria e inepta, senón que amosa un 
desinterese absoluto pola proble
mática deste sector social. 

En coerencia coa sua prática po
lítica quixeron organizar un gran 
evento propagandístico que dis
farzase esta realidade. 

Sen ir máis lonxe, este ano o orza
mento adicado a xuventude foi re
cortado e, pola contra, no Congre
so despilfarráronse cartas como 
nunca se fixera. Derrocháron-se 
meios, propaganda, presenza de 

aportar agora é o noso ponto de labra. Produciuse un forte contras- aprendices de politiqueiros nos 
vista sobre o desenvolvemento te de ideas, sobre corredores para argallar e desar-
do Congreso e a própria dinámi- todo naquelas gallar mocións de censura no 
ca que nel se foi xerando. comisións en que CXG, pero parecenos tan vulgar 1 

En primeiro lugar hai que falar de 
dous planos no acontecer con
gresual. Por unha banda as con
feréncias plenárias e os discur
sos oficiais e pola outra, as comi
sións de traballo. 

Pola tribuna foron desfilando dis
tintos persoeiros vinculados á ide

. oloxia política do PP. O seu dis

. curso baseado na ideoloxia neo
liberal , consagraba o individualis-
mo e a competitividade feroz co
.mo única ética válida para a mo
cidade. Quixéronnos vender esa 
"moto" facendo gala dun absoluto 
descoñecemento da realidade ga
lega. Mais, chegado o turno de in
tervencións desde o público, a 
mocidade ali presente aproveitou 
para tomar a voz e replicar. Que 
ninguén se engane pensando 
que se trataba dun sector reduci
do, facilmente identificável cun
has siglas políticas, non; era o cli
ma xeral que ali se respiraba. 

Mentres, nas comisións de traballo 

participaban mo- Proba que non irnos entrar a comentalo. 
zos vencellados da riqueza 
ao PP ou ao po-
der en xeral tren- deste debate 
te á maioria das foron as 
organizacións, conclusións 
esquecidas 
unhas e combati- tan críticas 
das outras polo t 
própio poder. eªº empo 
Proba da riqueza construtivas . 
deste debate fo-
ro n as conclu-
sións tremenda-
mente críticas e ao tempo constru
tivas. Podemos citar desde a críti
ca ao despilfarro do congreso, até 
a proposta para renegociar o trata
do de adesión á CEE, pasando 
pola solicitude dunha política glo
bal de mocidade, a modo de 
exemplo para non entrar de cheo 
no tema. 

Podiamos comentar tamén a es
pectacular intervención do Direc
tor Xeral de Xuventude, xa non só 
pala espécie de clausura clandes
tina que se veu abrigado a facer, 

En definitiva eremos que tivo 
moitas facetas, pero a máis des
tacada foi que a mocidade orga
nizada tomou a palabra para de
nunciar a marxinación que esta
mos a padecer coa actual pol íti
ca, a hipocresia dos governantes 
que nos queren contentar con 1 

actos deste tipo e que non pode
mos deixar de considerar insul
tantes no actual estado de cau
sas. O movimento asociativo xu
venil amosou a sua capacidade 
crítica, ao tempo que demonstrou 
ter propostas , alternativas, ideas 
do que debe ser unha polílica 
global da xuventude, na que en 
liñas xerais coincidíamos todas e 
todos os que estamos a facer tra
ballo social e que estamos a pa
decer a mesma política extermi
nadora por parte dos poderes pú
blicos. Ese foi o grai;ide éxito do 
Congreso, que entre todas e to
dos lle escachamos a sua panta
lla de falsidades. + 

L------------------------------------------------------------------------------~----~-----------------------~ 
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G LOBA Llí!!t--
DO HOME ... E DA MULLER 

NANINA SANTOS 

O Servizo Galego de Promoción da Igualdade do Home e a Mu
ller programou unhas mesas redondas en Santiago, Vigo, Lugo e 
Ourense sobre a "Violéncia contra a Muller" os días 10, 17, 24 e 
26 de Novembro respectivamente. 

Merecería ser saudada a iniciativa porque "nunca é tarde" se 
non for que: 

Entre os participantes a auséncia feminina é cáseque absoluta: 
Un 0,8% aporta Mª do Mar Miramontes, Fiscal da Audiéncia Pro
vincial de Lugo, en Lugo. No resto nen botón de mostra. 

As profisións dos participantes son: maxistrado, fiscal. Tenente 
coronel, comisário, xuíz, presidente de Audiéncia. Moderadas 
empre polos decanos dos Coléxios de Avogados. 

Abordar só a cuestión nesta perspectiva? Só da man-boca-cabeza 
doma culino cun "floreiro" --con perdón- para que se non diga? 

Non hai máis señora que unha que poda falar disto con coñeci
mento de causa (xurídico, sociolóxico, político, familiar, psicoló
xico)? E as organizacións feministas que teñen na cuestión algu
nha experiéncia acumulda? 

erá tal vez o no me do organismo en cuestión, " ... Promoción da 
Igualdade do home e a muller"? Francamente. Non é de recibo! t 

duas personalidades da esquer
da alternativa cuxa aportación, 
en xeral, para todos os movi
mentos sociais progresistas é 
ainda patente. Co seu labor in
fluiron moi positivamente na vida 
de moitas persoas, tanto a nível 
individual como colectivo. Foron , 
ao seu xeito, incansábeis impul
sores de grupos pacifistas e 
ecoloxistas. Hai que lembrar tan 
só a presenza de Kelly en Espa
ña a comezos dos oitenta (o 29 
de Maio de 1983, no Puerto de 
Santa Cruz de Tenerife. Véxase 
ao respeito o interesante artigo" 
de Jordi Bigas: "El ecologismo 
en el Estado español", pp . 91-
97, do nº 3 da prestixiosa revista 
Ecoloxia Política) para apoiar 
aos ainda nacentes grupos eco
loxistas do Estado español. 

Lamentabelmente as últimas 
eleicións na Alemaña, na recen
te Alemaña unificada, foron de
salentadoras para "Die Grun
nen". Xunto a isa o progresivo 
afastamento de Kelly do seu 
partido. A verdade, non estaba a 
ser un bon momento, non obs
tante Kelly seguiu coma sempre 
preocupada pala situación políti 
ca e social do seu país, coa cre
cente e alarmante presenza de 
fenómenos antirracistas e/ou xe
nófobos. Neste contexto tivo fin 
a vida desa grande e nobre mu
ller, de aspecto fráxil e enfermi
zo que escandia, non bastante, 
un fermoso corazón e unha von
tade de ferro. 

Aqui poderia dar por rematado o 
comentário das miñas impresións 
sobre tan luctuoso incidente se 
non fose porque ainda teño as 
miñas dúbidas por mor da cir
cunstáncia en que se deron as 
martes: Por que Bastian decidiu 
pór fin á sua existéncia e mais á 
da sua compañeira?, quizá non 
recebian constantes ameazas de 
morte?, está claro e é definitivo o 
informe da policía, ou ainda que
dan certos interrogantes? Resís
tome a crer no suicídio de ambos. 
Pero se finalmente fose asi, o seu 
exemplo, a sua loita na vida para 
transformar a sociedade e aos 
xeitos de pensar da xente serla o 
único e máis importante que de
beriamos lembrar e manter para 
sempre na nosa mamória . ..Des-

cansen en paz, Bastian e Kelly. + 

XOSÉ MANuEL LAGO 
(VIGO) 

A Xunta e 
a igualdade 
entre sexos 
O "Servizo Galega de Promoción 
da lgualdade do Home e da Mu
ller", vinculado á Consellaria de 
Traballo e Benestar Social da Xun
ta da Galiza, organiza unha cam
paña baixo o le-
ma de "Violéncia 
contra a muller'', 
que consiste na 
celebración de 
catre mesas re
dondas en distin
tas cidades : 
Santiago, Vigo, 
Lugo e Ourense. 

Nestas mesas 
redondas inter
virán vinteunha 
persoas , das 
cales só hai un-

Nestas mesas 
redondas 
intervirán 
vinteunha 
persoas, 
das que só 
unha é muller. 

ha muller. Por certo, imaxinámo
nos obxectividade nestes actosJ 
pois os especialistas no tema 
son coroneis, guardas civis, fis
cais, comisários, etc. 

É exemplificador o caso para ver 
a conceición que a Xunta da Ga
l iza ten sobre a igualdade do ho
me e da muller..._ e asi o deixa 
traslucir a política que leva a ca
bo. Claro que para talar dun te
ma como a "Violéncia contra a 
muller'' non hai ninguén que po
da falar tan ben como os pró
prios homes, porque todas e to
dos sabemos que non hai mulle
res avogadas,_ de asociacións fe
ministas, etc., con dados na man 
e capaces de talar por si mes
mas. E para máis talan fiscais, 
cando todas e todos sabemos 
que non somos ben tratadas su
dicialmente. Ou é mentira que en 
caso de violacións non ternos 
que probar que opuxemos a sufi
ciente resisténcia? 

En Galiza Nova (Organización Xu
venil do Bloque Nacionalista Gaie
go ), r.exeitamos a grave tfiscrimi-

A ALDEA 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ambiente. Virándespois 

CAlROS SILVAR 

nación que sofre a muller mesrrio 
cando se intentan dar solucións 
para os seus problemas. Rexeita
mos este tipo de política.+ 

PILAR ÁLvAREZ PÉREZ 
REsPONSABEL NACIONAL DA ÁREA 

DE MULLER DE GAilZA NOVA 

En Vigo non 
Como todas e todos xa sabe
mos, inicialmente a incineradora 
de lixo non se vai xa a instalar en 
Vigo. Inicialmente. 

Sabemos ben, que se non se 
instala ali é pela insistente e 
efectiva presión cidadá exercida 
pola A.VV. do Cristo da Vitória, 
da Federación de AA.VV., o co
lectivo ecoloxista Greempeace e 
Landra, etc . sobre as atrevidas 
autoridades municipais con, da
quela, Soto á cabeza. 

Todos e todas vimos durante o 
período eleitoral a Soto persegui
d o nas inaguguracións pelas 
ecomilícias viciñais que se nega
ban a tragar as dioxinas da co
rrupción e o despilfarro. Viciños 
e viciñas de Vi-
go gañaron polo 
momen to a ba
talla. 

As nasas atrevi
das autoridades 
autonómicas, 
coa astúcia que 
lles caracteriza, 
e a teor da eco-

Aviciñanza 
de Vigo gañou 
polo de agora 
a batalla. 

bronca viciñal de Vigo, decidiron 
probar serte neutros lares, que 
supoñen máis mansos. Vai ser A 
Coruña a beneficiária de todo o 
lixo da Comunidade Autónoma 
segundo o astuto Plan de Resí
duos Sólidos Urbanos da Xunta 
de Galiza. Meirama, en concreto, 
vai a ser o epicentro que expela, 
nas variantes de cinzas e fumes 
tóxicos, os lixos incinerados de 
gran parte da Galiza. Que defe
réncia para a Coruña e Comar
ca, por fin esa ansiada capitali
dade, a do lixo, a das cinzas tóxi
cas e perigosas, a dos democrá-
ticos fumes da morte. · 

Terán as nosas astutas autorida
des, un exem.p~o- de doma que 

mostrar aes seus colegas dou
tras comunidades e cidades, aos 
que a loita organizada da cida
dania impediron a implantación 
do proceso máis tóxico, despilfa
rrador, destrutivo e caro. 

Todas e todos sabemos cales 
son os intereses que hai tras a 
incineración. Que astutas as au
toridades ... que mansos os súb
ditos ... Ou non?+ 

G. FERNANDEZ-ÜBANZA GARCIA 
Do MOVIMENTO ECOLOXISTA 

Carta ás mulleres 
que controlan 
a natalidade 
T éñovos envexa. Gestaría de ser 
coma vós. Porque detrás desa 
planificación dos filies adiviño un 
diálogo coa parella, un mínimo 
de entendimento, un mínimo de 
agarimo e de respeito ... 

Teño tres filies. O pai deles no 
paro desde que naceu o primeiro 
e, cando está bébedo, zóupame. 

Despois do segundo filio come
cei a pensar en que compria en
frentarme á situación. Tiña dous 
camiños: separarme del e que
darme soa traballando arreo pa
ra manter os filias ou ficar con el 
traballando onde atope, sen lu
gar nen pesetas fixas, manter ós 
tillos máis ao seu pai e seguir 
parindo e recebendo tundas de 
cando en vez. Optei por seguir 
parindo a recebendo tundas. Pó
dovos parecer 
masoquista. 
Mais non o son. 

Xa sei que de
beria coidar do 
futuro dos meus 
tillos, pero o fu
turo deles vai li
gad o ao meu. 
Non podo pen
sar nos tillos 
sen pensar en 
min. 

A vantaxe 
de seguir 
parindo 
éque, cando 
estou 
preñada, 
aseméllaseme 
que a xente ao 
meu arredor 

A vantaxe de mímame un 
seguir parindo é 
que, cando es- pouco. 

os de ETA? 

Algo está 
cambiando cando 
certos músicos retornan 
aos discos acústicos e en 
solitário. Pontificarán que 
ninguén voltaria a subirs·e 
nunca máis a un cenário 
só cunha guitarra. E velaí 
a Bob Dylan e Sílvio 
Rodríguez apostando de 
novo por isa. Tamén 
andan nesa liña Clapton, 
McCartney, Chapman 
etc. Por se fose pouco, 
Silvia canta: Dicen que 
me arrastrarán por 
sobre rocas cuando la 
revolución se venga 
abajo; que machacarán 
mis manos y mi boca, 
que me arrancarán los 
ojos y el badajo... É da 
canción El necio. 

Clinton está a ser 
recebido con frialdade, 
certo temor e tamén 
espectativa. En cámbio 
Reagan, un ex-actor que 
carregaba unha Smith 
and Wéson do 32 nas 
reunións do sindicato, 
fara recebido con 
serenidade, elóxios e 
optimismo nas bolsas. É 
unha mostra máis de que 
as bolsas non son un 
termómetro do mundo, 
senón só dos máis 
poderosos. 

O mesmo dia que 
Manuel Fraga presentaba 
no Parlamento a sua 
proposta de 
Administración Unica 
( cun tomo encadernado 
para cada Ministério) ven 
Martin Villa e pide que se 
fusionen os Ministérios 
de Interior e Xustícia. 
Fraga acabará senda 
considerado gafe, con 
máis razón que Laxé. Aí 
está a recesión que caeu 
como unha treboada 
sobre o Xacobeo. 

La Voz de Galicia 
publica unha entrevista 
ca seu proprietário, 
SanUago Rey (a 
entrevista non é própria, 
senón que ven da man 
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TOKYO 
dunha axéncia de 
Madridf así Santiago 
parece máis importante!). 
"Se a Voz suprimise a 
palabra Galicia-afirma
seria un dos periódicos 
máis vendidos do 
Estado". Sábia frase que 
resume todo un ideário. 
Porque será que o New 
York Times ten prestíxio 
e véndese en todo o 
mundo, mália chamarse 
New York-Times? 

tou preñada, aseméllaseme que 
a xente ao meu arredor mímame 
un pouco. É moi precenteiro ter a 
barriga grande porque provoco 
atencións: déixanme o asento no 
autobus, sorriame pola rúa so
bretodo os homes, que pensan 

A~DAZO DE CEREBRO~ MUR.CH05 

dirección de ''tolos" que perderon 
o Norte da história, onde hoxe os 
Fukuyamas -Fragas- Lacaios 
das multinacionais tentan frear e 
aprazar o proceso histórico: a re
composición internacional do ma
pa d~~mdolle contido a unha reali
dade sanguiñenta no concerto in
ternacional dos pavos. 

A direción do PSOE 
de Galiza tomou a 
decisión de "desmarcarse 
do BNG". "Nunca 
pactaremos con eses", 
sinalou Presedo. 
Surprehdentes 
declaracións porque até 
agora os que 
necesitaban 

~ que "as mul.leres ternos que se
guir parindo coma antes, que o 
país ten que medrar ... " E, inda 
que vos pareza mentira, cando 
estou preñada o meu home amó
same .algo parecido á tenrura. 

Para renunciar a isto teria que 
contar con algo igual ou mellar 
no cámbio. Pero ficar soa cos ti
llos paréceme máis duro.• 

ANA VIIAR 
(A CORUÑA) 

A quen lle teme 
Fraga? 

Mais tamén tentaron facer uns to
los dos nosos Daniel, Bóveda, e 
demais loitadores e máximos ex
poñentes dunha capacidade inte
lectual singular e xenialidade, que 
através dos seus traballos, das 
suas inquedanzas impregnaron o 
noso mundo dunha realidade que 
se impón. Os Pacas Rodríguez, 
os Bautistas 
Álvarez, os Bei-
ras ... etc., como 
fontes inesgotá
beis de imaxina
ci ón e traballo, 
cóbado con có
bado no proceso 
diário co povo, 
afundíndose 
nunha simbiose 
de sofrimento e 
vida. Lición que 
nos ensinou co-
mo ninguén o 
noso Daniel e 

Tamén 
tentaron facer 
uns tolos dos 
nosos Daniel, 
Bóveda, 
edemais 
loitadores. 

desmarcarse eran os 
pequenos dos grandes, 
para evitar ser 
fagocitados (como 
entendeu Príncipe en 
Vigo). Pero aquí acaso é 
o grande o que teme ser 
dixerido? 

Trouxeron da Arxentina os seus 
restos, silandeiramente, e tenta
ron afastalo do seu povo, subli
ñando só o seu traballo artístico e 
refugando del o obxectivismo e 
ideoloxia que enche con contido 
nidio toda a obra do noso xenial 
Daniel. Sentíronse felices pechán
doo no "Cernitério de Galegas 
Ilustres" e facéndolle unha home
naxe anual, coidando con iso aar
lle comprida satisfacción ao povo, 
mentres enchian de escuridade as 
suas traxectórias persoais e cria
ban unha pseudo-ideoloxia folclo
ristas autoidentificacionista, rega
do cunhas bágoas de boi vello -
Pater de todos os galegas ... 

quenturando os corazóns de ho
mes e mulleres, os cales dia a día 
vanse espertando á realidade de 
"povo", pregoando esa vontade 
colectiva de povo e através de si 
mesmo chegaren a conformar e 
ser un povo máis no concerto in
ternacional, no seo dun mundo 
onde os povos teñen de ser reco
ñecidos como tais, polo tanto o 

seu direito a unha vontade de 
existéncia, presenza, e de aporta
ren as suas capacidades no con
certo democrático internacional. 

que moitos ainda nen entenderon, 
nen entenderán , poisque a sua 
traxectória persoal -individualis
ta- só serviu para frear e deixar 
as prazas cheas de cadaleitos or
ganizativos e políticos. 

Mais a história non se detén e o 
proceso vaise afondando nu n 
vislumbramento de futuro gale
ga, e dos galegas; nun espertar 
a sermos nós mesmos , o que 
nós como povo queiramos ser. • 

••••••••••••• 

Mais descoidáronse, pecharon o 
carpo mais non o espí rito. "Daniel 
está vivo!". O seu espírito, como o 
de tantos galegas, nunca mellar 
dito "Ilustres", percorre Galiza 

Queremos 
unha Galiza Nova? 

" ... unha verdade científica non tnmfa porque se convenza 
aos seus opoñentes e se lles faga ver a luz, senón porque 

estes acaban morrendo e nace unha nova xeración que está · 
familiarizada con ela." 

Max Planck 

Non é que teñamos pretensión de enterrar 
a ninguén, nen de mostrar verdades ina
movíbeis, senón que queremos chamar a 
atención sobre alguns cámbios que se es
tán a dar nos hábitos políticos da xente 
nova do BNG a respeito de tradicións an
teriores e de como a maioriá da dirección 
permanece allea a esta realidade. 

As persoas que conformamos neste mo
mento Galiza Nova ternos unha vinculación 
cos sucesos políticos radicalmente distinta 
da da maioria dos que nos preceden. O cal 
influéncia o xeito de entender e facer políti
ca. Para a case totalidade dos/as membros 
do G.N. a marte de Franco non significou 
moito máis que 1 O dias sen clase, e de fei
to criámonos non en "transición", senón en 
"normalidade democrática". Oeste xeito, a 
nosa actividade política inlciouse, con fon
do de perestroikas, no interior dun BNG no 
parlamento, que talaba· da C.E., da Consti
tución, etc., en termos de renegociación, 
reforma, coa sana aspiración de chegar a 
abarcar espazos de poder político, mesmo 
chegando a compartilos con organizacións 
como o P.S.O.E. 

A todo isto hai que sumarlle o traballo con
xunto que con outras organizacións leva
mos,a cabo en diversas plataformas, consi
deradas positivamente pola totalidade do 
nacionalismo, por acrececentar a sua ca
pacidade de influéncia na sociedade gale
ga (os casos máis paradigmáticos son a 
CIG e os CAF), estendendo unha cultura 
de convivéncia que fai consciente a necesi
dade de abertura e de facer fincapé nos 
factores que unen máis que nos afastan. 

Estas mutacións están a provocar que 

mude a forma de abordar os temas a res
peito do BNG, e mesmamente Galiza No
va e mais sensíbel diante de novas pro
blemáticas incorporando solucións anova
doras -liberación da muller, obxección de 
conciéncia, pacifismo, O.N.G., etc.-. 

A nível interno a maioria do persoal milita 
en Galiza Nova e no BNG sen mais, como 
única organización; de feito en G.N. non 
existen correntes 
organizadas que 
funcionen como tal 
senón correntes .de 
opinión como a na
sa que traballan pa
ra G.N .. Desta for
ma obsérvase unha 
clara diferéncia en
tre as dinámicas 
próprias de G.N. e 
as do conxunto do 
BNG. Galiza Nova 

O BNG non pode 
permanecer alleo ao 
capital político que 
lle aporta a 
mocidade. 

discute algunhas cuestións de modo autó
nomo e isto redunda maioritariamente na 
adopción ·de decisións por consenso, 
axeitando os obxectivos e a realidade á 
que .se dirixe. Pero G.N. asume unha boa 
parte de dinámicas impostas pola maioria 
da dirección do BNG en aspectos nos que 
non se posue unha opinión autónoma, 
motivada, entre outras causas, pala falta 
de debate dentro do próprio BNG. 

Se analisamos a función que está a cum
prir G.N. dentro do BNG, comprobamos 
que Galiza Nova non ten nengun tipo de 
peso político dentro do BNG, parecemos a 
orquestra que ameniza o 25 de Xullo. Os 
órgaos de governo .do BNG maiormente 
asumen unha atitude paternalista no pior 
sentido da palabra, propondo asunción de 
valores e reprodución de esquemas, sen 
máis. A función real que cumprimos é a de 
via de escape. Os temas que precisan un
ha maior reformulación dos esquemas que 
tradicionalmente funcionan no BNG son 
delegados en G.N., evitando asi tomar par
tido, tendo actuacións realmente contradi
tórias en diversos campos: a obxección de 
conciéncia e o seu tratamento nos conce-

O proceso é imparábel , e eles 
concécenos. Por iso a pataleta 
para desacreditar o traballo do 
BNG e a sua dirección, con Beiras 
como máximo expoñente dunha 

C.P.P . 
(MADRID) 

Iros -cállense prestacionistas e ao mes
mo tempo apóstase pola insubmisión-, a 
problemática da muller -Galiza é unha 
empresa de todos (e incluso de todas)-, a 
inexisténcia dunha liña política para a ac
tuación na Universidade, etc. 

Hose en dia observamos como no pasa
do a problemática xuvenil carecia dun 
tratamento específico na tradición deno
minada "Nacional-Popular". Lemas como 
"Míli na Terra", ou como se obviou a pro
blemática da especulación da vivenda en 
Compostela, baixo de seren tamén os/as 
patróns/as "xentiña nosa", reflecten unha 
conceición conservadora, que aparcaba 
calquer tema alleo á "contradición princi
pal" até a "redención da Galiza". Consta
tamos que este tipo de clixés subsisten 
agonicamente ainda en pequenos, pero 
organizados, sectores de Galiza Nova, 
que ameazan con marxinalizar a organi
zación a respeito da mocidade, con peri
go de situarnos de costas ás actuais in
quedanzas da povoación xuvenil da nasa 
nación. 

As/os m.embros de Avante que de vello 
apostamos polos movimentos de transfor
mación que se viveron nas mocidades do 
BNG, e que provocaron o nacimento mes
mo de Galiza Nova, eremos necesário dar 
un novo impulso a este proceso. Compre 
abrir un grande debate dentro da organi
zación, que obrigadamente terá que trans
cender ao BNG, e onde pontos fundamen
tais de discusión deben ser: 

A necesidade de afondar no dima de con
vivéncia e de traballo , tanto internamente 
como nas plataformas unitárias nas que 
moitas veces traballamos en maioria, asu
mindo un papel protagonista pero non diri
xista, sensíbeis coa diversidade e fomen
tando a autonomía dos movimentos so
ciais, favorecendo asi a participación de 
sectores independentes. 

Consideramos necesário combater con 'fir
meza a certos sectores (minoritários en 
Galiza Nova) que reproducindo vellos es-

quemas, e actuando ás veces como me
ras correas de transmisión , apostan por 
políticas regresivas e de volta atrás no ca
miño andado, tanto no seo de Galiza No
va como no seo dos movimentos sociais 
nos que participamos (CAF, CAE, .. ). 

A asunción da responsabilidade, individual 
e colectiva, de participar activamente na 
vida do BNG, fomentando un clima de de
bate e discusión permanente dos temas 
de carácter xeral, e sensibilizando ao con
xunto do BNG coas problemáticas asigna
das tradicionalmente á mocidade. 

Do mesmo xeito que Galiza Nova ten que 
asumir retos, o BNG non pode permane
cer alleo ao capital político que lle aporta a 
mocidade, tanto a nível de militáncia coma 
de influéncia social (non esquezamos que 
o BNG é a opciqn eleitoral máis apoiada 
pola mocidade). E por iso necesario: 

-Que Galiza Nova receba do BNG un 
tratamento diferenciado do que se lle dá a 
calquer outro colectivo ou formación políti 
ca integrada na organización, asumindo a 
distinta significación que para o BNG ten. 

-Garantir a participación preferente 
dos/as representantes da mocidade en to
dos os órgaos de dirección do BNG, hoxe 
claramente minorizada. Pola sua parte 
Galiza Nova debe dotarse de mecanismos 
que fagan efectiva esta participación , para 
que esta non responda a iniciativas indivi
duais ou se reduza a unha presenza pasi
va e testemuñal. 

-Dos argumentos expostos desprénde
se, tamén, a necesidade de a mocidade 
asumir un certo protagonismo eleitoral. O 
BNG debe tentar garantir que na próxima 
lexislatura o Parlamento de Galiza conte 
cun/ha representante de Galiia Nova. 

Queremos unha Gal iza Nova?• 

EMII..IO M. MARTINEZ, XosÉ PÉREZ REI,' 
RAFAEL SISTO E XAIME SUBIEIA 

DE GALIZA NOVA E DE AVANTE 
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Enrique X. Macías 
'Autodidactismo non significa falta dunha f orrnación académica' 
• XOAN MANUEL ESTEVEZ 

As suas obras 
comparten 
programación coas . 
doutros compositores 
europeus de sana 
dentro da música 
contemporánea 
(Luciano Berio, Sandro 
Gorli, Enrico 
Correggia ... ). Optou 
polo, entre nós, 
arri cado terreo da 
vangarda, e hai tempo 
que o autor vigués non 
é alvo da polémica dos 
melómanos, que no seu 
comezo non paraban de 
denostalo. 

Foglio ! , o seu primeiro título cata
logado hoxe en día, é unha modes
ta obra de tres minutos de dura
ción, datada no ano 1981, e inter
pretada. máis tarde ao clavicémbalo 
polo portugués Jorge Peixinho. O 
eu último traballo rexistado ven 

sendo unha ambiciosa composición 
titulada Duplo, de 22 minutos de 
duración, executada por dous gru
pos orquestrais, banda magnética e 
montaxe electroacústica, composta 
no pasado ano 1991. · 

Actualmente está centrado en vá
rios proxectos. Un deles, xa reali
dade, é a banda sonora da montaxe 
do Centro Dramático Galego de A 
Lagarada de Otero Pedrayo. 

Para min foi moi importante, xa 
que curiosamente foi a miña pri
meira experiéncia de música inci
dental para teatro; por engadido, 
tan particular como e ta obra tan 
emblemática do teatro galego, co 
atractivo ne ta oca ión de de enro
lar e nun e pazo natural como é 
Tra alba. Todo i o mi turado upu
xo unha grande experíéncia, nome
adamente polo traballo directo que 
tiven na montaxe da obra, no seu 
nacimento e en aio . Foi enriquece
dor traballar cun director coma o 
catalán Pere Planella e mais un dra
maturgo coma Camilo Valdeorras. 

Ambientouse na própria obra de 
don Ramón? 

Fixen unha leitura prévia do texto 
dramático, que atopei moi intere
sante, moi revelador; o envolvi
mento cultural do ambiente de Tra
sal ba é determinante. Polo menos, 
iso penso oeste intre, pero é que 
estou tan dentro da obra, que falo 
con média perspectiva; co paso do 
tempo, valorarei o traballo da peza 
con máis prof undidade. 

Pódese dicer que supón un re
encontro seu co meio artístico 
galego? 

É unha interesante pergunta. Eu 
non entendo que estexa moi afasta
do. Non quero traballar ou deixar 
de traballar aqui; é unha cuestión 
de posibilidades e meios. O que 
non pode un criador é estar teimo
samente chamando ás portas. 

Mellor que se dirixan a un. 

Non é unha cuestión de atitude, de 
marcar unha distáncia, é de efecti
vidade do traballo; un criador non 
pode, de nengun modo, entrar nun 
aspecto lamentatório, que lle impi
da traballar dunha forma real. Cal
quer traballo, por pouco que revirta 
na sociedade, non debe deixar de 
ser feíto. Coñecemos o ambiente, a 
sociedade, non debe deixar de ser 
feíto. Coñecemos o ambiente, a so
ciedade, as caréncias; por tanto, 
compre estar decote imerso nun 
proceso criativo, enriba do papel. 

A no a é unha cultura musical en 
certos aspectos limitada, por cir
cunstáncias históricas; por moito 
que tentemos descobrir, a valía dos 
compositores, analisando obxecti
vamente, non é comparábel a ou
tras tradicións. Compre resgatar, 
mo .trar e confrontar o noso patri
mónio, e se ten a capacidade pró
pria de resistir históricamente, vai 
ficar unha vez que se descobra. 

Asumiu un compromiso artístico 
que non busca o éxito imediato, 
quizá nen sequer o éxito. Lembro 
unha frase de Ortega y Gasset: 
Todo o novo é impopular: Está de 
acordo con este razoamento? 

Non me sinto moi orteguiano oeste 
particular. Mentres non se viva un
ha normalidade cultural que impli
que que todo sexa escoitado, difun
dido, analisado, nunca saberemos 
mentres non exista unha real igual
dade; cada acontecimento artístico 
será iso, un acontecimento, e non 
froito dunha dinámica normaliza
da, teremos que falar sempre de si
tuacións de transcendéncia, e iso é 
o que verdadeiramente implica a 
auséncia dun público que continue. 
Eu sigo a dicer o mesmo de sem
pre, que se a música contemporá
nea apenas leva xente, pode ser 
aqui, noutras partes non acontece o 
mesmo. Iso mesmo acontece con 
clásicos consagrados coma Mozart 

ou Beethoven; cando son interpre
tados pqr grandes masas sonoras 
atraen máis que cando o son por 
grupos de cámara. 

'Cando vexo un 
códice do século 
XII, estou vendo 
unha obra que 
transgrediu o 
tempo" 

O artista e o meio 

Iso lévanos a falar de política cul
tural. Eu recordo hai vários anos 
unha participación sua, asinando 
un manifesto contra a política 
cultural do Concello de Vigo. 

Non recordo con precisión. Pero 
mentres non se clarifiquen certo ti
po de conceitos ... como poden 
existir compositores se non teñen 
onde facer escoitar a sua música?, 
nun contexto no que o conservató
rio é unha escola estilo gardaria ou 
xardin de infáncia, dado o grau de 
masificación e perfil profisional 
que vai ter un aluno cando saia del, 
onde a cultura é cáseque endémica 
historicamente, forzosamente terá 
un carácter amateur, de segunda 
profisión, e eu penso que se debe 
adoptar unha atitude de auto-exis
téncia, de reto frente á sociedade, 
que mesmo teima na existéncia do 
afeizoado como tal. Persoalmente 

CARLOS PUGA 

levo anos -reivindicando unha ati
tutde estritarnente profisional. 

E oeste contexto, como contem
pla a participación de músicos 
galegos na interpretación das 
suas obras? 

Polo de agora, apenas fun interpre
tado por músicos galegas; non son 
eu quen poda responder por que, 
non o sei. Eu teño nome, apelidos, 
currículo, enderezo, teléfono e fax; 
portanto, quen queira entrar en 
contacto comigo, pode facelo. É 
sabido que eu fun tocado pola Or
questra da Rádio Francesa, polos 
grupos de música contemporánea 
máis importantes da Franza, pola 
Orquestra da Rádio Holandesa, por 
grupos italianos, portugueses. Ti
rando da memória recordo que na 
Galiza tocou algo meu a antiga Or
q uestra do Conservatório da Coru
ña, que dirixia Roxélio Groba. 

Actualmente, as responsabilidades 
que teño contraídas rematan co pra
zo da entrega da obra ao seu debido 
tempo; non son o produtor nen a 
institución responsábel desta fase, o 
meu compromiso é escreber. 

Logo non ten preferéncia por al
guns intérpretes? 

Cando escrebes para grupo e plan
tel rnstrumental determinado podes 
ter en conta o grau de virtuosismo 
dos intérpretes, se o fas para unha 
grande orquestra, sempre pensas 
que vai ser unha formación capaci
tada, cunha boa batuta; se me din, 
de súpeto, que vai ser a Orquestra 
Filarmónica de Berlín a executora, 
un pode tolear. 

Teimando no seu vínculo galego, 
recordo o seu traballo sobre poe
mas de Rosalia e mais C.E. Fe
rreiro. Pensa repetir a experién
cia con algun outro poeta? 

Teño pensado facelo nesta obra, 
encargo do Concello de Vigo, pero 

caso de facelo, faríao cunha poeti
sa alemá do século XII, Hildegard 
von Bingen, que, ocasionalmente, 
combinaría con troveiros da tradi
ción galaico portuguesa. 

Rigor e liberdade 

Nunha das suas obras fálase de 
acción informática, e por outra 
parte esta corrente de expresión 
empata coas matemática, emárca
se nun control do tempo un tanto 
ríxido, hai un enlace coa filosofía ... 
Non pensa que esta estética pode 
conducir a unha música escesiva
mente intelectualizada e cerebral, 
en detrimento da sensibilidade? 

Penso que non son aspectos diso
ciábeis. A mesa de traballo dun 
compositor é unha fonte de surpre
sas. Unha música non ten que estar 
suportada nun sistema, que en to
do caso sérvelle ao compositor pa
ra comezar a andar, e esa andaina 
ven sendo un resorte de invención, 
na que o sistema vaise subverten
do permanentemente. Para min to
da música de importáncia dentro 
da tradición histórica ten esas ba
ses; quer dicer, o contraponto en 
Bach, ou harmonia en Beethoven. 
Falar de matemáticas pode ser ex
cesivamente abstracto, pero sen 
dúbida o sistema aberto atopámolo 
nos meirandes músicos. Cando es
coito o contraponto da Arte da fu
ga estou ouvindo algo que me co
move até o máximo, é algo estric
tamente milimétrico, á par que 
dunha grandiosa liberdade. 

Gostaria que comentase algo do 
que o teñen acusado: o seu auto
didactismo. Ven de facer unha 
valoración negativa dos conser
vatórios. Refuga un determinado 
sistema de ensino? 

Ninguén pode ensinar a compor a 
ninguén; podes aprender técnicas, 
ben cun mestre ou ben ti só. Auto
didactismo non significa falta dun
ha formación académica, en tanto 
que escala, bagaxe formativa, moi
tas cousas. Depende da velocidade 
da aprendizaxe de cada quen. Des
de logo, paréceme detestábel a for
ma de ensino actual, que tdoa a 
xente combate e rexeita, pero ao 
mesmo tempo aceita. 

Pensemos que compositores coma 
Schubert foron den"ostados por ou
tros músicos do seu tempo; Berlioz 
foi posto fóra do Conservatorio de 
Paris. A história ten moitos para
doxos. Para min, o importante non 
é pór nun curriculo onde e con 
quen estiveche, senón o que se mo
ve a carón do meu traballo criativo, 
das miñas obras, -0 que vai quedar 
e o que non, e iso só depende delas 
e d~ sua calidade, da sua capacida
de de transcender no tempo. 

Supoño que non ten interese fa
lar da sua relación coa crítica na 
Galiza, por inexistente. 

Non podo dicer ren. Unha obra mi
ña tócase por casualidade, de tarde 
en tarde, e eu non me alporizo por 
iso. Preocúpome cando non me 
deixan traballar en paz, cando a · 
presión do ambiente cultural, da 
mediocridade circundante ás veces, 
me impede centrar no meu traba
llo, iso non o perdoo. + 
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A OPRESIÓN SEXUAL, OUTRA LEITURA DE 'A ESMORGA' 

Só o moralismo e a intencionalida
de política explica que unha obra 
como "A esmorga" teña sido inter
pretada pola crítica como literatura 
picaresca, como unha novela onde 
todo é humor, troula e ledícia ou 
como mero xoguete literário. Quen 
lea "A esmorga" cunha pinga de 
intelixéncia percata.rase de imedia
to que estamos ante unha obra que 
nos descobre claramente unha so
ciedade alienada, que penetra nas 
entrañas da marxinalidade e que, 
ademais , pon de rnanifesto todos · 
os elementos típicos dun país colo
nizado. Debaixo dese ambiente 
trouleiro están uns individuos que 
viven. na alienación, na opresión, 
na represión, na violéncia, na bru
talidade, en definitiva, nun mundo 
sen saída, onde todo conduce á 
qestrución e á autodestrución. Di
cer que este fabuloso texto de 
Blanco-Amor amosa un povo ºre
tranqueiro e .ledo" é, xa que logo, 
surprendente. E o ruáis grave de 
todo é que até 1980 ninguén cues
tionou esa interpretación de "A es
morga". E foi ; ruáis unha vez, o 
profesor Francisco Rodríguez quen 
se encarregou, nun magnífico tra
ballo publicado en ANT, de de
nunciar esa Jeitura asimilista e de 
oferecer as verdadeiras claves para 
unha comprensión correcta da 
obra '. Esta lúcida e clarificadora 
aproximación de Francisco Rodrí
guez apareceu posteriorrp.ente, con 
algunhas notas, no extra de ANT 
dedicado á figura de Blanco
Amor2, e é este traballo, ainda ho
xe, a única chave que ternos 
-aparte, naturalmente, da leitura 
do texto- para abrir á luz o mun
do dramático de "A esmorga" e 
para comprender en todas as suas 
dimensións esa ex traordinária no
vela de don Eduardo Blanco
Amor, sen dúbida algunha, unha 
das obras mestras da literatura da 
post-guerra. 

A opresión sexual 

Son diversas as aproximacións que 
se poden facer a este libro narrati
vo. "A esmorga" é unha <lesas 
obras que invita á nav~gación des
de múltiples pontos. Nós, neste 
breve traballo, só irnos tentar ana
lisar un aspecto da novela, a cues
tión sexual, esa opresión sexual 
que aflora ao longo de toda a obra 
e que constitue un dos pontos fo
cais da mesma, polo que ten de de
terminante na conduta dos perso
naxes princ_ipais. 

O Milhomes 

O Milhomes, Eladio Vilarchao, 
Aladio, coñecido tamén popular
mente polos alcumes de Papagan
duxos, Setesaias e maricallas, é un 
homosexual afeminado, que expre
sa con$uamente os seus máis ín
timos desexos carnais e que por 
este motivo ten que aturar a burla, 
o desprécio e a marx.inación da so
ciedade. Home "focha e gordete, 
coma de manteiga", o Milhomes 
chama a atención polo "seu sorrisi
ño e aquelas falas" e todo o mundo 

· se sinte incómodo con el. O pre
x uíz_o que existe na sociedade a 

.respeito da homosexualidade fai 
que até os seus amigos sintan ver
goña á sua beira e fuxan da sua 
compaña, sobretodo cando hai 
xente: 

"cando rí somella unha galiña, que 
por iso non me gosta rir coíl onde 
hai xente, porque chama moito a 
atención. E moitas vegadas, cando 
andabamos por eí co dalle que tie-

nes, dunha taberna nou
tra, eu non ría pra que íl 
non ceibase aquel caca
rexo de madamita que 
todos ollaban pra onde 
saía e coñeábanse de 
nós" 

(p. 21 de A esmorga, edic. 
de 1975). 

A risiña ("o· Milhomes . 
ría polos altos do narís ; 
coa súa gargalladiña de 
costureira", p. 22), a 
voz afeminada ("¡Vaia, 
caraja! ¡As maus que
das, eh! E ti , a ver se 
deixas de rir que non 
son nlngún antroido'', p. 
67, o seu corpo coma de 
muller ("Tiña a pele 
brancuxenta ... as carnes 
arrondeadas e seguidas 
polos vacíos e polas 
costas coma S€ fora de 
manteiga e non tivese 
tendós como ternos os 
demais homes. No pei
to, sen migalla de pelu
xe, abambeábanlle as 
tetelas cando se movía, 
leve o demo, coma se 
fora unha muller", p. 
66), as suas maneiras 
femininas ("Co aquela 
disposición con que o 
facía todo, pillóu por alí 
un adibal e púxose a es
tender a roupa de to
dos ... De meio corpo 
pra embaixo fixera cuns 
facotexos unha mandi
leta", p. 66; "O Milho
mes metéu a manta no 
cinto, coma unha saia", 
p. 21; "O Milhomes bo
touse por enriba unhas 
ristas de allos, a modo 
de acolares, e imitóu ás lerchas do 
café cantante, abalando as illargas 
mesmamente coma unha puta", p. 
69, o seu costume de andar sempre 
metendo man ("o Milhomes bilis
cándome na entreperna, como tiña 
por fodida costume'', p. 20) e fa
lando do sexo ("¡Mirade o que ten 
eí o condanado, que somella a do 
burro do Cerralleiras! Non sei co
mo cho atura a_Raxada", p. 70), to
do iso e a pouca grácia que lle fan 
a el as mulleres converte ao Mil
homes nun indivíduo que a todos 
produce noxo por ser como é, por 
expresar claramente a sua homose
xualidade, por mostrar a sua natu
reza feminina ante a sociedade, 
por viver sen auto-represión a sua 
sexualidade. Os pre-xuízos, a mi
séria cultural, a hipocresía, a inca
pacidade da sociedade, en suma, 
para comprender esta.realidade hu
mana, orixinan esa opresión sexual 
que sofre en forma de burla, de 
desprézo e de marxinación este 
personaxe de "A esmorga". 

O Bocas 

O Bocas é o contrário do Milho
mes cara a fóra. Está claro que o 
Bocas sinte atracción polos homes 
igual que o Milhomes, ainda que a 
sua arquitectura sexual non sexa 
semellante á de Milhomes. O Bo
cas non é en absoluto afeminado e, 
por outra parte, desexa tamén car
nalmente ás mulleres. Posibelmen
te Bocas é un indivíduo bisexual, 
pero el non vive libremente a sua 
homosexualidade. Só cando está 
embriagado exterioriza os seus re
primidos instintos homosexuais. 

Milhomes é quen leva a iniciativa, 
mais o Bocas responde ao xogo 
erótico-sexual de Milhomes: 
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'·Bailaba arredor do Bocas facéndo
lle carantoñas de calliqueiro, e o ou
tro facía coma que o tomaba de sí, 
c;oma quen espanta moscas. Logo 
foise pra il e escomenzouno a pete
llar acoxegando nil, e ríanse os dous 
a morrer( ... ) Logo botaron outra ve
ce a manta por enriba e puxéronse a 
latricar en castrapo, imitando as fa
las dos señoritos e as señoritas. 

....-"¿Como está vosté?". 

-"Moi bien, anque medio amolado 
por la temperatura ... " . Non sei por
qué, ao decir temperatura escacha
_ban a rir que até somellaba que ían 
afogarse" (pp. 21 e 22). 
-"Non sei que necesidá tés de an
dar na súa compaña .. .''. 
-"¿E non ves que se me apega, que 
non me podo ceibar dil?" 
-"¡Que che se apega! ¡Qué che se 
ha de apegar! ¿Non serás ti que o 
buscas?". O Bocas quedóuse un ins
tante a pensar, logo engadíu: 
-"Pois eso é o fodido! Sin il non 
me adivirto .. . ". 
-"¡Vaites, hom!", dixen rindo. "Lo-

A opresión 
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ao longo de toda 
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foca is da mesma e 
determina a· 
conduta dos 
personaxes 
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go, daquela, lente domiñado. Pois sí 
que é moito caso ... " (p. 27). 
-''Dígocho ao serio, Cibrán. A ide
aia de que este merdán me teña so
branceada a vountade, vólveme to
lrn; Non coides que nonon teño xa 
cavilado" (p. 28). 

"Carniñaban con andar tordeante de 
peneques, coa manta botada por en
riba das cabezas e petexaban un no 
outro facéndose cóxegas e dándose 
empurrós coma si tal cousa. Era nís
tas cando o Milhomes se aporveita
ba da bebedela do outro, pois cando 
Xanciño estaba na lucencia do ser 
non llo consentía, ou polo menos 
non se deixaba ire até aquelas porca
lladas que non somellaban cousa de 
homes; e polo que a min toca, que 
tanto teño andado con iles, nunca 
me poiden deprocatar de si bebía pra 
que o outro se aporveitase ou si o 
Milhomes o facía beber pra aporvei
tarse. Pro o que pode decire é que 
ningún diles se emborrachaba sen o 
outro, que endexamáis se tiñan visto 
bébedos por soparado, ou cada seu 
en compaña de outros, que era moito 
misterio iste, do que se tiña falado 
nas tabernas" 

(pp. 126 e 128). 

O Bocas, ao contrário que o Milho
mes, vive a sua homosexualidade 
con pre-xuízo e con auto-represión, 
e iso lévao a manter unha certa dis
táncia de Milhomes cando non está 
bébedo (p. 24) ou a comportarse, 
de súpeto, corno un animal, como 
unha auténtica besta, talvez porque 
nalguns momentos o Bocas quer 
botar de si eses impulsos homose
x uais que el leva dentro. Resulta, 
asimesmo, significativa a indife
réncia coa que recebe as caricias e 
os beixos dunha das putas da casa 
da Nonó (pp. 82 e 83 e p. 86). 

O Bocas vive a sua sexualidade 
dunha maneira conflitiva, sen asu-

mir a sua homosexualidade e cuns 
pre-xuízos que lle pesan como un 
lousón, e aí está a raíz da sua am
bigüidade sexual, do seu xogo car
nal co Milhomes, da vergoña que 
ás veces sente e das agresións que 
o Milhomes recebe do Bocas , 
agresións que seguramente se pro
ducen cando o Bocas se pára a 
pensar que el, no fondo, tamén ten · 
os impulsos sexuais do Milhomes, 
realidade que el se nega a asumir, 
que oculta aos demais, porque nen 
o seu nível cultural nen a socieda
de na que vive lle permiten acei
tarse a si mesmo tal e como é. O 
Bocas é, xa que logo, un reprimi
do sexual na sua faciana homose
xual. 

A Socorrito 

A Socorrito é unha muller a inda 
nova, que un dia apareceu pola 
ruas da Auria "como apare cen 
ises tolos que nunca e sabe de ón
de veñen , cun neno de farrapo 
apreixado de contra o eio, facen
do que lle daba de mamare". A So
corrito vive no alpendre, "onde os 
barrendeiros do Municipio garda
ban os carro i a baso iras" e o eu 
oño é ter un filio de cada eñorito, 

de cada bo mozo que ela via pa ar: 

"cando pasaba un eñorito, bó mozo 
e ben fardado, anque fo e coa mu
ller, íase pra il e decíalle con moito 
mimo: 
-"¡Qué bien hueles! ¿Cuándo me 
haces el hijo?". 
-"Mañana, Socorrito, mañana, que 
hoy llevo prisa", era a resposta cari
dosa, e moitas vegadas tenra, que lle 
daban" 

(p. 134). 

A Socorrito vivía así, con esa 
enferrnidade mental, desde que, 
sendo ainda unha nena, un serran
chin portugués a forzara aló no seu 
lugar. E a Socorrito vai sofrer de 
novo a máis brutal opresión se
xual: a violación. O Bocas, nun 
derradeiro intento de amasar o seu 
domínio sexual, viola á Socorrito, 
feito que provea de imediato a ca
rraxe dos outros compañeiros de 
troula e que mesmo leva ao Milho
mes a matalo chantándolle unha 
na valla. 

Este é o mundo sexual de "A e -
morga". Todos os personaxes aquí 
estudados desde a realidade carnal 
poñen de manifesto a represión se
xual da sociedade na que esas per
soas habitan: o Milhomes é vítima 
da represión por expresar a sua ho
mosexualidade, o Bocas tenta re
primir os seus instintos homose
xuais porque sabe que a sociedade 
non os aceita e porque cultural
mente, mentalmente, el tampouco 
pode asumir a sua própria verdade 
sexual, e, finalmente, a Socorrito é 
vítima da forma máis brutal da 
violéncia sexual. Velai todo un 
drama humano. E a iso chamanlle 
literatura picaresca, troula e ale
gria! Moito vai haber que dicer de 
Blanco-Amor para evitar que ain
da o sigan destruindo despois de 
morto. Blanco-Amor, a sua figura 
e a sua obra, é ainda algo subversi
vo para a sociedade actual e para 
os seus poderes. Non esquezamos 
que tamén don Eduardo viveu na 
marxinalidade por ser como era. + 

(1) Francisco Rodríguez: " 'A esmor
ga' de Blanco Amor. Opresión e vio
léncia na realidade colonial'. Núm. 135 
de ANT, Decembro, 1980. 
(2) Poema actual a Blanco Amor, extra 
núm. 3 de ANT, Xullo, 1985. 
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Segunda 
entrega 

Vento de seda 
de Bieito Iglesias 
Con Vento de seda (J¡' Bieito Igle
sias entrega a sua primeira novela, 
logo do libro de relatos Aventura 
en Nassau. Segundo se informa na 
!apela, a presente novela foi escrita 
antes do que o devandito volume. 
E isto, en certa maneira, nótase. 

Vento de seda quer narrar moito; 
quizá demasiado. É un relato cir
cular. Comeza cunha cena no cár
cere, onde e tá Antonio, por andar 
nas drogas. Esto, pota televisión, 
intéirase que vai ir alá o seu amigo 
Carlos, que matou a un amigo 
--comun. Continua cunha e pécie 
de "flash-back" que vai dar a coñe
cer unha série de personaxes que 
on o pais dos rre amigos que se

rán o protagonistas da novela. E 
outro que teñen unha importáncia 
completamente aleatória. Os prota
gon i ta on os devanditos Anto
nio e Cario .. O terceiro é Luís. A 
novela vai narrando momentos 
desee , na mocidade e na infáncia 
(talvez os mellores "capítulos" da 
novela), para ir e xuntar ao que é 
-pode ser- o núcleo da narra
ción. Orabén, e ta unión entre os 
primeiros capí-
tulos e mais o 
que é o núcleo 
da narración, 
non está solda
da a meio dun
ha rigoro a es
trutura novelís
tica: as cena 
únense unha 
con outras co ó 
suporte dos tres 
protagoni ta . 

en acción do 
personaxes, nen 
o movimento 
interno do rela
to conduce a un 
capítulo ou ou-
tro. E te", o · 

Bieito 
Iglesias 
dirixiu os 
per onaxes 
desde 
unha 
distáncia 
de autor 
sen darlles 
unha miga 
de 
liberdade. 

capítu lo s, c nas, como se dixo 
- cando non stampas- (cenas 
que á vezes pud ron ser conto · 
- polo remate) están enganchado 
debilmenLe, o que dá como resulta
do que moitos dos capítulo · do nú
cleo da narración exan mero ma
terial de recheo -ou que ne res 
capítulos haxa moito material que 
é pura ganga- : a carta de Cario. a 
LuÍJ; e respo ta, o relato "erótico" 
que vai in erido nas páx. da 86 á 
90, etc. 
A novela, como narración, quer ser 
o relato dun de ·encanto. Os tres 
amigo de rnocidade e infáncia aca
ban fracasando. Un, Antonio, rema
ta nas redes da droga -de como 
acaba este no delito pouco informa 
o narrador-; o outro, Carlos, mili
tante dun partido nacionalista, en'... . 
gánase a si próprio e engana aos· de
mais -é o personaxe polo que o 
autor sente menos simpatia e menos 
compaixón, e é o personaxe ao que 
máis páx inas se lle dedican na no
vel a. O terceiro é un triunfador: 
Luís. Triunfa como xogador de fut
bol, no F.C. Barcelona, pero sábese 
fracasado como persoa. Ao remate, 
e por ironias da vida, morre --equi
vocadamente- a mans do seu ami
go. Mais a crónica deste desencanto 
-do fracaso desta xeracón- é ta
mén a crónica do fracaso da novela. 
Bieito Iglesias. non soubo apreixar 
ben os seus personaxes, non os de
señou nen moral, nen polít.ica, nen 
psicoloxicamente. Dirixiu os perso-
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· ter todo en poucas páxinas. Quixo 
--con bon tino-- dosificar o mate
rial na;rat-ivo, máis fóiselle das 
mans. Intentou dosificar o material 
(que daba para unha saga) e acabou 
metendo demasiado recheo, perso
naxes que aparecen e desaparecen 
en duas liñas e cuxa importáncia no 
relato non se acaba de ver. 

rúas de Utopía", "Tamén berrou 
'árdeHo o eixo', anqueen Bonanza 
o que ardía era o mapa de Neva
da"; así como expresións do tipo 
"así se temperou o aceiro", etc. 

Nótase que Vento de seda é ante
rior a Aventura en Massau , sobre
todo porque nos relatos deste últi
mo libro o autor dáballe aos perso
naxes unha liberdade que non te
ñen na presente -non me atrevo a 
dicer que lle nega esa liberdade. E, 
tamén, porque naque! libro de rela
tos Bieito Iglesias usaba máis da 
ironia que do sarcasmo.• 

XGG 

1) Col. Narrativa. Edicións Xerais. Vi
go, 1992. 138 páx. 1.200 pta. 

naxes da sua nove la desde unha dis
táncia de autor sen darlles unha mi
ga de liberdade (QS primeiros capí
tulos pareceria que fosen os antece
dentes xenéticos de cada un dos tres 
personaxes) , sen· que estes -os 
personaxes-, ainda que se engana
sen, buscasen o seu próprio centro 
de gravidade. O centro de gravida
de, é, ao cabo, a omnisciéncia do 
autor que despacha aos seus perso
naxes con moito sarcasmo. 

Mais Bieito Iglesias é un escritor 
ambicioso. Un escritor que quer 
chegar aos seus contemporáneos e 
por iso quer narrar histórias de ho
xe, recrear o mundo actual , o mun
do que é o noso, as vivéncias do 
dia a dia, desde a ficción. Que non 
o conseguise debeuse --en suma
ª que non soubo estruturar rigoro
sam ente a sua novela . e quedou 
nunha sucesión de estampas, a que 
non soubo perfilar os personaxes. 
Porén, Bieito Iblesias ten ao seu fa
vor unha língua de grande riqueza 
léxica, coloquial e actual, viva, 
chea de modismos e ·xiros, posta ao 
dia no que é necesário e arraizada 
nas suas formas de dicer. Sabe, ta
mén, que o localismo serve para · 

. dar cor e flexibilidade, e que as fra
ses feitas, ben usadas, dan grácia ao 
diálogo ou á acoutación, ben que ás 
veces o autor busque, con estas fra
ses feitas , a complicidae do leitor. 
Leitor ao que Iglesias lle fai moitos 
guiños: "Os seus membros viven 
escarranchados entre dous mundos, 
unha perna téñocha aquí, na casa, 
no bar de embaixo, no Sindicato, 
no supermercado, e outra pisa as 

Sobre o mito 
da 
modernidade 

1492, o 
encubrimento do 
Outro de E.· Dussel 

Outro dos erros que cometeu Bieito 
Iglesias é querer metelo 'todo. Me-

"A Modernidade ten un concepto 
emancipador racional que habe-

---~--------llll conta de libros 

Todo Curros 

Galaxia recolle na 
colección Dombate toda a 
Poesia Galega do escritor 
de Celanova, cunha 
introdución de Carlos 
Casares: Aires da milia 
Terra. O diri110 Saine/e. e 
duas dúcias de poemas 
soltos. lnclue dous 
apéndices léxico e 
gramatical. Máis unha vez, 
apesar da polémica, 
adáptase a ortografia ·ao 
modelo oficial, segundo se 
explica ao final da 
introdución "facemos a 
modernización 
correspondente, a non ser 
que por razóns métricas 
sexa conveniente 
respectar algún guión ou 
apóstrofo. Introdúcense 
pequenos cambios na 
puntuación e suprímcnsl' 
as maiúsculas iniciais ck 
cada verso".•. 

Prémio 
Carvalho Calen> 

Laiovento Edicións scguL· 
a publicar os títulos que 
cada ano prémia o 
concello de Ferro! no 
ccrtame de narrac ión co 
que homenaxea e lemhra 
ao seu filio ilustre. Desla 

voila é un libro de Henrique 
da Costa Mar para todo o 
sempre. Na !apela 
anúnciase o precedente do 
libro: "Em 1595 Alvaro de 
Mendanha parte de EL 
Callao para a Terra 
Australís /11cog11ita 
iniciando umha aventura 
que nom tcrá desenlace até 
cinco séculas mais tarde". • 

Extr~t Antero 

Cando revistas semellantes 
Leñen que pechar a sua 
actividade no Estado 
español, a portuguesa 
Funclaci6n Calouslc 
G11lhl'nki;111 ~L')! lll' a ;11110~;1r 

a ~ua cria1ividade l' 
capacidadc para manter 
acesa a chama dunha 
publicación de gran 
prestíxio como o Colóquio 
Letras. No número duplo do 
primeiro semestre deste ano 
adica máis de 400 páxinas, 
editadas exq uisitamente, a 
profundi1.ar na obra de 
Antera de Quental cando 
van 151 anos desde o seu 
nacimento, Traballos que 
estudan a obra desde todas 
as perspectivas, 
profusamente ilustrados e 
documentados. Os 
interesados en saber máis 
desta revista, que tamén se 
atopa en todas as librarias 
portuguesas, poden escreber 
<Í redacción: Avenida de 
Berna 56-3\'- ( 093 Lisboa 
Codex. Fax ( 1) 793 51 39. • 

Foto solid:1ria 
A Fundación Enriqueta 
Yill.¡\vccchia, adicada ao 
tratamcnto de nenos con 
problemas oncolóxicos, ven 
de editar un precioso libro 
de fotografías que 
procuraron o .apoio de textos 
dunha chea de persoaxes da 
sociedade catalana, desde 
Santiago Dexeus a Josep 
Maria Flotats. O libro tenta 
chamar a atención sobre 
esta realidade e a 
necesidade de receber 
consideración e apoio de 
toda a sociedade. O título é 
El futur Existeix e o autor 
das fotografias Tino 
Soriano . Lunwerg Editores, 
responsábeis da publicaión, 
teñen o fax (93) 201 15 87 e 
o tel. (93) 201 59 33. • 

mos de afirmar, que subsumire
mos. Pero, ó mesmo tempo. desen
volve un mito irracional. de xusti
ficación da violencia, que debere
mos negar, superar." Des te modo 
comeza Dussel o seu triple discur
so sobre a significación da coloni
zación europea na América e sobre 
a emerxente recuperación cultural 
dos ameríndios c1i. 

Enrique Dussel Ambrosini( 1934) é 
arxentino, domiciliado en México, 
a onde fuxiu da ditadura dos mi.Jita
res da sua pátria. Cunha rica base 
de estudos de filosofía, história e teo
lox ia, está a desenvolver amplas in
vestigacións especialmente filosófi
cas. Representa a Filosofía da Libe
ración latino-americana e colabora 
con. Boff e os teólogos da Libera
ción. Ensina ética na universidade 
de Iztapalata (México). 

A obra, O encuhrimento do Outro, 
consta de tres partes : Desde o ego 
europeo, o en-cuhrimento ; transi
ción, a revolución copernicana da 
clave hermenéutica; da invasión ó 
des-cuhrimento do outro. Seguen 
catro apéndices cheos de indica-. 
cións didácticas, de mapas, etc. A 
vasta información histórico-filosó
fica que Enrique Dussel posue e o 
seu sentido didáctico, fan deste en
saio unha ambiciosa proposta de 
superación crítica do pasado e de 
entrada nunha inculturación das 
tecnoloxias cara un mundo· dife
rente do actual. un · mundo de de
mocrácia persoal e colectiva: de 
respeito real de cada quen e de ca
da criación cultural de grupo. 

Dusse'I define o europeísmo con 
frases de Hegel: "ese pobo (o euro
peo) ten o dereito absoluto, por ~er 
o portador actual do grao de desen
vol vemento do Espírito mundial, o 
espírito dos outros pobos non ten 
dereito ningún " (p. 26). Tan arre
piante afirmación sacraliza tanto o 
poder imperial do pobo dominador 
como o mesmo desenvolvimento 
da Razón ilustrada. Con esta men
tal idade "moderna" a chegada á 
América encobre o ali existente 
para convertelo en periféria: 
"América non é descuberta como 
algo que resiste distinta, como o 
Outro, senón como a materia onde 
é proxectado o Mesmo. Non é, po
lo tanto, a aparición do Outro, se
nón a prnxección do Mesmo: en
cubrimento" (p. 44). 

Para Dussel non son corre.eros os 
intentos de suavizar a relación do
m inación-submisión que formulan 
os conceitos de "encontro de cultu
ras" e os mesmo as iniciativas mi
sionárias de xesuítas, franciscanos, 
etc .. das "Reduccións". Foron estas 
uns proxectos· utópicos malogra
dos. Non houbo tal encontro de 
culturas, houbo a negación da cul
tura ameríndia pola europea. 

Pero o brillante e complexo ensaio 
de E. Dussel non se acaba na críti
ca radkal da colonización ameri
cana, apresenta tanto a constata
ción da resisténcia indíxena como 
o resultado "rnestizante" e híbrido 
do choque culturai. 

Do estudo da resisténcia parte o 
comezo da decrición dusseiiana do 
"bloco social dos oprimidos". Un 
fito da resisténcia é o Machu Pi
chu, testemuña dos refúxios dos 
incas nunca conquistados ·nos An
des, a rebelión de Túpac Amaru e 
tantas outras. Esgotada esta resis
téncia, "aceptouse con tráxica re
signación a fin do m.undo. Acon
tecida esta, agora era preciso en
frontar a nova situación" (p. 165). 

(continua na páxina seguinte) 
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(ven da páxina anterior) III FEIRA DO TEATRO 
Despois <leste final, comeza outra 
idade, outro sol, o sexto sol da cul
tura náhuatl". "A invasión e mais a 
colonización subsecuente foron ex
cluíndo da cornunidade de comuni
cación hexemónica a moitos ros
tros, a suxeitos históricos, ós opri
midos. Eles son a outra cara da Mo
dernidade: os Outros en-cubertos 
polo des-cubrimento, os oprimidos 
das nacións periféricas, as víctimas 
.inocentes do sacrificio" (p. 173). 

MÁIS PRÓXIMA DA COARTADA MERCANTILISTA 

N un longo epílogo, pp. 173-194, E. 
Dusse l recolle emotivamente os 
xermolos <leste suxeito histórico ou 
bloca social emerxente e desvela o 
proxecto liberador que é "ó mesmo 
tempo , un in-
tento de supe-
ración da Mo- Non son 
dernidade, un 
proxecto de li- correctos os 
beración e de intentos de 
Trans-Moder
nidade. Un 
proxecto de ra
ciona 1 id ad e 
ampliada, onde 
a razón do Ou-

_ "troten lugar 
nunha comuni
dade de comu
nicación na 
que todos os 
humanos poi
dan participar 
como iguais, 

suavizar a 
relación 
dominación
subrn.isión 
que 
formulan os 
conceitos 
de encontro 
de culturas. 

pero ó mesmo tempo no respecto á 
súa Alteridade, ó seu ser-Outro, ou
treidade que debe estar garantida 
mesmo no plano da 'situación ideal 
da fa la' (para expresarnos coma 
Habermas) ou na 'comunidade de 
com unicación ideal' ou 'transcen
dental' de Apel" (p. 194 ). 

Compre advertir, para os descoñe
cedores do discurso dusseliano, 
que a sua "dificultade", á primeira 
vista e dada a constante apoiatura 
nas palabras da língua alemá, é su
perábel grazas aos gráficos que fa
cilita nos apéndices que Dussel 
utiliza nas sua-; ronferénria". 

/;.\R/QU. !J i"\Sii. 

0:-. traductorc:-. utili1.a11 a normati
va lingüística rigurosamente, non 
asi as formas convencionais de 
edición. Sobran os defectos nese 
aspecto e deberian mellorar moito 
a maqueta os editores, se queren 
dar aos libros unha boa presenta
ción tipográfica e utilización có
moda do texto. 

Que "Encrucillada" inicie unha xei
ra editorial con dous tipos de obras: 
esta de Henrique Dussel e a breve 
de Chao só pode alegrarnos. Que 
os aspectos técnicos melloren, xa 
que os de contido son excelentes.• 

FRANCISCO CARBALLO 

. (1) ÜUSSEL. E NRIQUE, 1942. 0 l'llC'llhri
mento do 011/ro. A ori.re do mi/O da Mo
dernidade. Monografias de Encrucilla
da. Ed. Irimia. Santiago, 1992, pp.21 ::! 

Teatro: política tea
tral, normalización 
teatral. orzamentos . 
subvencións, decla 
racións institucio
nais, liortas gremiais. 
camarillas, política 
de salón, de copeo. 
matrimonial , de 
compañeiros de via
xe da furgoneta lÍ 

Mercedes, sensibili
dades feridas, reinos 
de taifas , divos 
escleróticos de pro
vincias, xoves en 
edade de merecer 
que procuran na 
ciencia infusa o ofi
cio que non lles da a 
escota, camiños 
retortas salferidos 
pola oportunidade. o 
azar, a sorte, a rapo
seiría ... O tono apo
calíptico, é evidente. 

. . 

CA DO LABOR CULTURAL 
RF.XINA VF.GA 

acáelle á verba "tea- A linguaxe teatro-danza de Matarile co seu Cate acustico, conqueriu acadar un verdadeiro interese. 

tro "e derivados. E por iso polo cultural, apenas paliado por inicia- mans da iniciativa privada signifi-
que falar do teatro, da situación do tivas como a do ciclo de cine "5 ca, hoxe por hoxe, condear á desa-
teatro, deixa sempre un cheirume visións de Shakespeare", proxecta- parición á meirande parte das pro-
poirento, un laio monocorde que do no auditorio da Universidade postas nadas dunha ambición 
vai traspasando as décadas. A durante a semana da feira, axudou artística. E é que se ben a perspec-
frustración, filia da ambición, vai a presentar, aínda con máis crueza, tiva dunha cultura subvencionada 
parella á arte dramática, eiquí, e, é o feble nivel dos espectáculos non é, nen de lonxe, a mellar das 
un supoñer, na China. Nos irnos galegas. As expectativas creadas, paisaxes, si é, cando menos e ten-
falar, falamos xa, de aquí, o pre- o grande número de programado- do canta dos tempos negros que se 
texto: a terceira Feira do Teatro de res e o carácter de apertura cara ós aveciñan, o menos ruín. Ante 
Santiago de Compostela. profesionales da rnntratación tea- todo, hai que ser conscientes de 

Do 13 ó 18 de outubro os escena-
rios da capital ofertaron un total de 
vinteoito montaxes, das cales vinte 
levaban a imaxe de marca galega, 
un fato o suficientemente amplo 
para debuxar con nitidez o panora
ma da arte dramática da nasa terra. 
Cun orzamento de vintecinco 
millóns de pesetas, cifra semellan
te á das anteriores edicións. a Feira 

.contaba este ano cun bo número de 
programadores, xentes vidas tanto 
dos concellos galegas coma do 
resto do estado. Estaban alí, por 
exemplo, o director da rede de tea
tros da Comunidade de Madrid, o 
programador da Fira de teatre de 
Tarrega, o director da sala madri
leña "Cuarta pared", o programa
dor do, tamén madrileño, "Teatro 
Alfil", o director comercial da 

' prestixiosa axencia "Focus" ... ~n 
fin, xentes de porqué ," dos que 

.1 andan no catarro máis selecto da 
industria do espectáculo.- Sentados 
nas butacas aprestábanse a obser
var cun chisco de curiosidade exó
tica ós aboríxenes da Gallaecia. 

Fronte a eles, nas salas medio 
baleiras, sen espectadores de a pé, 
os nasos cómicos demostraban as 
súas habelencias cheos de tensión, 
condicionados palas risadas e os 
bocexos prepotentes dos xuíces. A 
seriedade, o cariz comercial da fei
ra sobrepúñase así ó feito cultural. 
un aspecto que, na nasa opinión 
tería que predominar en tódolos 
foros deste tipo. Porque a Feira de 
Teatro de Santiago segue a mostrar 
un aire desaborido que non con
qu ire impregnar á cidade que a 
abeira. Falta ludismo. falta teatro 
de rúa, falta publicidade detallada 
para enche-los recintos. A ausen
cia da "festa", de acontecimento 

tral do resto do Estado, batían así que o fenómeno teatral dista de 
cunha realidade "non ex·portable". mostrar a 
Dos espectáculos galegas progra- conexión coa 
mados tan só dúas montaxes de s o c i e d a d e 

A auséncia signo contrario, o chusqueiro e doutras déca-
da "festa", 
de evento 
cultural 

compracente show de Carlos Blan- das. Se obser-
co Directamente Paco e o arrisca- vamo-la situa-
do linguaxe teatro-danza de Mata- ción das gran-
rile Teatro co seu "Café Acústico", de s prazas, axudou a 

presentar o 
feble nivel 
dos 
espectáculos 
gal egos. 

conqueriron acadar un verdadeiro ato p á monos 
interese, aínda que se falasemos de con que, á 
posibles vendas os grandes benefi- marxe do tea-
ciados serían, de contado, os ilu- tro comercial, 
sionistas Luis Boyano e o Mago o de vodeville 
Antón. e alta comedia, 

en Madrid. e o 
Postas así as causas non é difícil 
ser catastrofista, facer acenos de 
dureza e ameazar con severos 
recortes na política de subven
cións. O Conselleiro de cultura , 
Daniel Barata, así o fixo, tinguin
do a Feira con declaracións de liña 
heai•y nas que, dacordo coa lin
guaxe do bo tecnócrata , incidíase 
na necesidade de achegar "a oferta 
cultural á demanda", salientando a 
importancia actual dos termos 
" industria, mercado e iniciativa 
privada en cultura;'(???). Dentro 
desta tónica a desaparición da 
metade das compañías galegas, 
segundo comentou, sería para el 
unha grande satisfacción, e a vía 
para facer rendible o panorama 
pasaría por facer "un producto 
cultural vinculado ó lecer, que 
invite ó sorriso", un camiño que, 
cando menos, axudaría a crea-lo 
hábito do teatro entre a poboación. 
A causa ten miga, tanta que a gran 
parafernalia desta Feira semella 
montada máis desde a conspira
ción, desde a procura dunha coar
tada mercantilista para refrendar 
criterios, que desde o benemérito 
labor dunha institución cultural. 

·Deixar á cultura, ó teatro nas 

dos excelentes 
grupos Trici
cle ou Dagoll 
Dagom en Barcelona, a curva de 
espectadores non fai máis que des
cender. Non hai máis que atende-

· -1 as estatísticas , puntualmente 
reflectidas na sección "Chivato", 
da revista El Público, dependente 
do I.N .A.E.M., para decatarse dos 
puntos que separan o nivel de 
asistencia media ó teatro nos pri
meiros anos dos oitenta co número 
de espectadores actuais. 

Que o teatro experimenta unha 
regresión está fora de dúbidas, non 
apostar por él dende a institución, 
deixa tan só unha pequena fenda, a 
proporcionada potas can les das 
pequenas salas. as salas indepen
dentes que enchidas de heroísmo 
cantan cun pequeno público de ini
ciados nos que aínda atenta a lapa 
da linguaxe dramática. Así, se 
falásemos en termos de mercado, 
de "equilibrio entre a producción e 
a demanda social" como quere a 
Consellería da Xunta atoparíamo
nos nestas dúas grandes metrópo
les tan só cun sector de boa saúde, 
aquel do territorío híbrido no que 

converxen as técni
cas do clown, do 
mimo, do ilusionista, 
do cómico e do 
humorista visual. 
Este é o producto 
rendible, o producto 
4ue os concelleiros 
mercan para ofrecer 
un ambiente de cul
tura e de progreso 
-,ucial nos seus domi
nios. 

O feíto non é en si 
mesmo criticab le, o 
problema ven sendo 
ll simulacro, a trivia-
1 i zac i ón das artes 
c:-.cénicas que achega 
cada vez mái a li n
guaxe d.ó show tele
visivo ó mundo do 
c-;pecráculo. Na beira 
tlo camino fican 
outras proposta . 
mellar ou peor feitas 

pero enchidas dun de exo de refle
xión e de risco que é o que xustifi
ca, en última in rancia, a upervi
vencia do teatro fronte ós medios 
audiovi uai . O defender a culrura 
teatral pa a na actualidade por un 
sólido compromiso da in. titución, 
aínda máis se, coma no ca o de 
Galicia, se vive nun panorama non 
normalizado. A promoción dun 
producto "vinculado ó lecer, que 
invite ó sorriso" en palabras de 
Barata, non asegura nada bo para 
os nasos eidos. de feíto é esa polí
tica a que ten levado ó Centro Dra
mático Galego, obsesivamente 
preocupado polo éxito de público, 
a baleirar textos fecundos botando 
man dos doados tintes da comedie
ta. ¿Acádase deste xeito a forma
ción teatral do público galega ou o 
que se procura é facer a competen
cia á programación de Tele 5? Se 
atendemos a este vector aínda 
resultan máis comprometidas as 
declaración do naso Conselleiro. 
teríamos pois a un Centro Dramá
tico esc lerotizado e populista cheo 
de pequenos satélites máis perra
llentos, iso sí, a procurar a gran 
gargallada. Que o nivel dos gupos 
xoves galegas é, polo xeral, baixo 
é unha verdade incontestable pero 
tamén é verdade que os cartas que 
se están a gastar poden ser vistos 
desde a óptica do inve!'itimento. 
Investimento en formación de 
novas actores, directores e autores 
que s upren así, coa práctica, a 
ausencia dunha escala. 

Nunha etapa na que aínda todo 
está por facer a falta de paciencia, 
o decote das novas pólas, deixara
nos sen rexistros , aínda polo de 
agora mal afinados, reducindo o 
panorama ás voces de sempre, esas 
que sempre reciben as subvencións 
máis cuantiosas, esas que preparan 
montaxes apresurados en dous 
meses, coa certidume do éxito dos 
legos de sempre. Aínda non é tem
po de feiras, somete-lo teatro gale
ga á presión do mercado vai 
pecha-las portas dunha chea de 
xente nova que ten dereito a perde
-la vida , xa que non a gaña-la, 
enriba das táboas, que ten dereito a 
contárno-la vida doutro xeito. • 



DIAS 

• Fallados vários 
certames literários 

Manuel Riveiro Loureiro foi 
distinguido co VI prémio de 
novela Manuel Garcia Barros
Ken Keirades, fallado Venres 6 
na Estrada. A obra gañadora leva 
por título Corpo Canso. A 
convocatória é iniciativa do 
Concello da Estrada en memória 
do escritor Garcia Barros e o 
prémio ten unha dotación de un 
millón de pesetas. Os Prémios 
de relato curto Cidade Vella 
foron para Ricardo Beiras, 
Alexandre Padin e Suso 
Sanmartin son os autores 
finalistas do Certame Literário de 
Relato Curto Cidade Vella. O 
xurado que deu a coñecer o fallo 
en Santiago esta formado por 
Margarita Ledo, Sabela Mouriz e 
Xoan Carlos Quiroga. • 

• X.C. Caneiro 
gañou o Xerais 

Xosé Carlos Caneiro, con O 
infortúnio da soidade, gañou o 
Xerais de novela e Mariló 
González recebeu por Os Momias 
o Merlin de literatura infantil. O 
fallo do xurado anunciouse Sábado 
7 de Novembro no Pazo de 
Valadares, sede do Liceo 
Ourensán. Caneiro é profesor de 
EXB no Instituto de Verín e 
merecera o prémio Celso limilio 
Ferreiro pola sua obra Histórias 
no Fio de Monterrei. Coa 
inmediata edición de O infortúnio 
da soidade, Caneiro terá tres 
novelas publicadas. Amáis de 
Méndez.Ferrin, Manuel Maria, 
Villares e moitos outros escritores, 

Pecados manuais 
Xosé de Coro 

G~~O · 

Xosé Estévez apresentou 
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os seus traballos sobre a Triple Alianza e Galeuzka 
O historiador galega afincado en 
Euskadi, Xosé Estévez, apresentou 
no centro galega de Llodio as suas 
últimas obras publicadas: De la 
Triple Alianza al Pacto de San Se
bastián, Antoloxfa do Galeuzka no 
exilio e Impenitencias Galeuzka
nas. A abertura do acto corre u a 
cargo de Víctor Valino, delegado 
de cultura do Centro, quen louvou 
a personalidade do autor, e do in-
· vestigador Bernardo Máiz, quen fi
xo mención á calidade da análise 
do escritor. Os libros aportan docu
mentos e cartas inéditas dentro da 
historiografia, segundo sinalou o 
seu próprio autor. 

Estévez afirmou no decurso do ac
to que a característica comun das 
tres obras "é que están feítas con 

amor", dixo. A primeira delas ser
viu como tema de doutoramento na 
Universidade de Deusto. lnclue 
documentos descoñecidos até o 
momento, como son os casos do 
Pacto da Triple Alianza que se asi
nou en Barcelona o 11 de Setem
bro de 1923 e do Pacto entre bas
cos e cataláns asinado en Moscova 
en Setembro de 1925, procurando 
a axuda dos rusos para derrubar a 
Ditadura de Primo de Rivera. 

Este traballo, no que empregou 
máis de cinco anos, xurdiu can
do nun confisonário se inteirou 
da existéncia de Galeuzka. "Até 
tal ponto nos negaban a identi
dade que tiven de inteirarme nun 
confisonário da existéncia de 
Galeuzka". 

Xosé Carlos Caneiro, gañador do Xerais de novela. 

cargos públicos e representacións, 
asisteu á cea o avogado galego 
residente en Madrid Gonzalo 
Rodriguez-Mourullo, autor dun 
dos textos precursores da Nova 
Narrativa Galega. O director de 

Contos d~ impaís 

Contos do impaís 
Xavier Alcalá 

Xerais, Vitor Freixanes, pediulle 
que se reintegrase ao tronco de 
cultura galega. O empresário 
Xermán Sánchez Rupérez fixo un 
canto da língua e de Ourense como 
cidade de cultura.+ 

Vidas senlleiras 
Darío Xohán Cabana 

X ERAIS 

O segundo volume, Antoloxfa do 
Galeuzka no exilio, analisa a tra
xectória e desenrolo dos govemos 
republicano, basca, galega e cata
lán no exilio. Tamén estuda as rela
cións entre ambas as nacionalida
des nos distintos sítios onde exis
tian comunidades desas tres na
cións. Nunha parte do libro inclú
ense cartas decoñecidas entre José 
Antonio Agirre, Castelao, !rujo e 
Caries Pi Sunyer. 

Impenitencias galeuzkanas é unha 
recolleita de artigas asinados por 
Xosé Estévez e aparecidos en di
versos meios de comunicación bas
cos e en A Nosa Terra. A sua temá
tica vai desde temas de história da 
Galiza até reflexións sobre diver
sos asuntos. O volume está editado 

VOZ NOTICIAS 

•Teatro para 
a Xuventude 

Dezanove grupos de 
teatro acudirán á Mostra 
Galega de Teatro para a 
Xuventude que se celebra 
en Lugo. Un xurado 
escollerá as obras que 
merezan, ao seu critério, 
pasará fase .final do 
certame e que se · 
representarán·desde o 
próximo dia 30 no 
Auditório Gustavo 
Freire. A entrega de. 
prémios efectuarase no . 
mesmo Auditório, 
coincidindo coas 
actividades teatrais que 
organizará o concello 
lucense. 

Os grupos participantes 
son Avento (Vigo), Comediantes 
Anónimos (Bueu), Caroza 
(Narón), Solpor (Ourense), 
Minerva (Santiago), Clamide 
(Vllagarcia), Bacharel 
(Pontevedra), Nova Esmorga (A 

Vento de seda 
Bieito Iglesias Araúxo 

potas Ediciós do Castro. 

Á apresentaéión dos libros seguiu 
un intenso debate no que o autor foi 
interpelado sobre a posibilidade de 
revitalizar Galeuzka, e neste caso 
manifestou: "o pacto agora, a nível 
político, é difícil xa que non existe 
nen unidade entre os nacionalistas 
do mesmo país, ainda que -enga
diu- a outros níveis si é posíbel, e 
está funcionando. Hai un ambiente 
e clhna favorábeis e unha atitude e 
predisposición a coñecerse". 

O acto pechou coa entrega dun ca
dro co lema do Centro galego _de 
Llodio, feita por Cláudio Bernárdez, 
presidente desta sociedade. Poste
riormente fíxose un magosto ao que 
asistiron todos os presentes.+ 

Coruña), Escoitade , A Nosa Terra 
(Mós), Kaladinhos (Santiago), 
Mistura Doce (Vigo), Kaos 
(Moaiía), AtlántuJa (Vigo), 
Churuleta (Lalin), Teatro Anónimo 
(Meis), Teatro Escola de Nar6n, 
Tália (Cee) e Ancoradouro 
(Cangas).+' 

• Campaña pola 
· galeguización de 

apelidos 
A Mesa pola Normalización 
Lingüística apresentou unha 
campaña que anima aos galegos a 
recuperar a ortografía orixinal dos 
seus apelidos. A Mesa ampárase na 
última reforma do regulamento do 
Rexisto Civil que admite a 
posibilidade de cambiar o apelido 
para adaptalo gráfica e 
fonéticamente ás linguas do Estado. 
Os solicitantes deberán apresentar 
ao Rexistb un certificado de 
nacemento; o informe dunha. 
autoridade académica que certifique 
a correción da nova forma do 
apelido; documentos de uso 
corrente que acrediten que o 
solicitante emprega normalmente a 
forma galeguizada do apelido, 
principalmente talóns bancários, e 
cartas de entidades; duas 
testemuñas que avalien que o 
apelido galeguizado é empregado 
normalmente polo solicitante e un 
escrito de solicitude, segundo 
modelo que facilita a própria 
Mesa.+ 

• Material escolar 
para Cuba 

Dentro das campañas de 
solidariedade que se veñen 
artellando nos últimos meses con 
Cuba, a Asociación de 
Solidariedade Curros Enrfquez 
adícase nestes momentos a recoller 
material escolar dentro dunha 
campaña que titula "10.000 
lápices-10.000 libretas para as 
escalas cubanas'', na que colaboran 
escalas, librarlas, sindicatos e 
imprentas da comarca da Coruña. 
O primeiro envio farase na 

. derradeira semana deNovembro. 

As persoas inteiresadas pódense 
informar nos teléfonos (981) 63 65 
98 ou 27 18 12, ou nas sedes dos 
sindicatos CCOO, INTG e CXTG. 
Tamén poden realizar as suas 
donacións para a adquisición de 
material na conta 304-063-13680/0 
da Caixa Galicia. • · 
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Unha década de divulgación fotográfica 

Outono Fotográfico 

1Huxia: Cúrreira depati11s (lllW 1937J. R\,\ IOf\i. C 1\ 1\ ,\IAN0. 

O MES DAS FOTOS 

l<etru:;pectil'U de ¡\J..\i\l 'EL GAHHllJO. 

Chega á década de 
funcionarnento unha 
iniciativa de divulgación 
da foto grafia que ten 
corno centro a Casa da 
Xuventude de Ourense, e 
faino con rnáis de 24 
exposicións que se 
extenden non só pala 
xeografia ourensán, senón 
tarnén polo Sul de Lugo, 
Norte de Portugal e 
mesmo algunha vila de A 
Coruña. Con calidades 
rnoi distintas a idea central 
é recoller rnoitas das 
exposicións realizadas 
durante o ano (Paisaxes, 
Mirando ao Sur, Natureza 
é forma ... ), recollida 
histórica (Arquivo 
Histórico provincial, 
Galiza en América, 
fotografia 
decimonónica, ... ), 
fotoxornalisrno ... Daran e 
clase de fotografia , catro 
concursos, várias saidas á 
rua, apresentando o libro 
dos dez anos do Outono e 
pondo o ramo co 
Encontro de Fotógrafos 
Galegos que chega á sua 
quinta edición convocados 
pala Agrupación 
Fotográfica Ourensana. 



GuieirQ 
CULTURAL -

Antón, o mago. Retratos en I+D, 
de MANuEL PÉREZ RÚA . 

Días submersos. 
Reportaxe sobre a suba das 
augas no encoro de Lindoso. 
ALUMNOS EscoLA NOROESTE 

PRJS!ONHRA (Portugal). 
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OS LIBROS QUE TODOS OS GALEGOS 

DEBEN COÑECER!! 

fja{egos 
as mans de 

.9Lniérica 

~""'"~ ... ,·~~ ..... 

~ Ji#!fl·fJYt~z/'""'* t~: 

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 
emigrante do mundo. Recupe~ar 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, 

protoco los nota ríais, 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 Mar. 

. · · · . · XA Á VENDA . _-: -~ : 

P.V.P.: 12.500 Pta. 

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

Música 

savio. 
O último traballo de Síl
vio Rodríguez pronto es:... 
tará á venda. Impertérrito 
ás modas e fidel á revo
lución. 

Indochina. 
História de família duran
te a ocupación francesa 
do Vietnam. Cromo reco
mendábel. Os comunistas 
non son os maos. • 

Anúncios de balde 

As músicas do mundo, etno-folk e 
fusión. Distribucións Beltaina, Apt
do de correos 8282, 36200. Vigo. 

A revista literaria "Olisbos", os 
amantes da palabra admite traba
llos de redacción para un número 
13 anónimo. Agárdase a vosa cola
boración. "Olisbos", Facultade de 
Filoloxia. Burgo das Nacións, s/n. 
15705 Compostela. 

Venda de artesanía da URSS. 
Asociación Máximo Gorki de Vi
go, Tlf. 22 44 57. 

Spesial. Número monográfico da 
"Frente Comixário" sobre zom
bis. Integramente "Em galega". 
Prec;o 250 pts. Distribui Meendin
ho. Apartado 678 Ourense. Vale 
postal ou reembolso. 

O Comité Cidadán Galego Anti
SID A de Compostela terá o seu 
local aberto ao público de luns a 
venres de 16,30 a 21h, e os martes 
e mércores polas mañáns de 11 a 
13h. Tamén cantan 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 O 1 

História da Língua em Banda De
senhada. Segunda edic;om. Esgota

Cme 

Tempo de amar, 
tempo de morrer 
O dia 12 as 8,15, na sá de proxec
cións do Centro Galego das Artes 
da lmaxe. A pelicula que foi dirixi
da por Douglas Sirk, trata dun sol
dado alemán que atopa a casa des
feita ao voltar da guerra. E odia 13 
Party girl (Chicago, ano 30),, de 
Nicholas Ray do ano 1958. 

Cineuropa Novembro-92 
Festival de cine organizado polo 
concello de .Santiago. As peliculas 
pasáranse no Teatro Principal en 
version orixinal con catro sesións 
diarias as 17,30, 20, 22,15 e 00,30 
h. Por esta orde o dia 12 poderanse 
ver as peliculas Van Gogh (dobla
da), Bailando na escuridade, In 
the soup e A tarefa; o dia 13 po
ñen A linterna vermella, O niño 
de Adán, Toto o heroi e In the 
soup; odia 14 podense ver Un pa-

temativa, autoxestionada e reivindica
tiva podes participar na organización 
de exposicións, charlas, obradoiros, 
cursiños ... Tamén necesitamos axuda 
material, o que a ti non te serve, a nós 
podenos ser útil. Estamos no antigo 
orranato, no recinto de campus uni
versitário. Apdo. 660. 32080 Ourense. 

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

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 Garcia: r/ 
Sta: Eufémia, 2. 32005 Ourense. 

Os pubs "Cómic" de Baio e "Sil
fo " de Carballo coa Asociación 
Cultural "Monteblanco" de Ponte
ceso pretenden organizar concer
tos de rock, pop e folk e tarnén 
exposicións de fotografia, pintura e 
escultura. Os grupos ou colectivos 
interesados en contactar chamade 

dos 3.000 exemplares 
da 1 ª edicyom. Precyo . 
300 pta. Edita e distri
bui Grupo Reintegra
cionista M eendinho. 
Apartado 678-0urense. 
Venda por reembolso 

aos tlfs. (981) 71 49 24 
r-------------, ou 75 42 36. Preguntar 

Pisos poro por Xosé Mª Varela. 

ou vale postal. 

compartir, avisos, 
alugueres, 

cámbios, compras, 
vendas, 

contactos ... 

Escritor cinematográfi
co oferécese para ela
boración de guións. 
Tlf. (986) 22 61 52. De 
15 a 16h. 

Vendo casa de pedra, 
totalmente restaurada e 
amoblada con antigüi
dades, muros de 1 m. 
de grosor, duas pran
tas, 190 m2, solos e 
teitos de madeira, cha
miné de pedra, auga, 
luz, etc. Val con moita 

de publicación 
gratuita na 

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

sección 
1 
1 
1 

Anúncios ele balde 1 
Tfno. (986) 43 38 86 l 

ANOOA TERRA 1 
1 

L-------------.J Troco ou vendo mel e 

vexetación, perto do rio Miño. Fin
ca con froitaies. 18.000.000 pts. (fa-

. cilidades). A 30 km de Ourense. 
Tlf. (981) 22 12 63. Fernando. 

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-

polen producidos na 
rneia montaña ourensá. Mando in
fonnación sobre o manexo das col
meas aos interesados que o desexen. 
José Luís Cortizo Amaro. 32435 Ru
billón-Avión (Ourense). 

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

Vendo ou troco sobres con mata
selos e rodillos conmemorati
vos, os máis dos anos 1980 e 
1981, 'acepto outros sobres ou se
los. Ricardo Alonso, rua Compos
tela 2-3C, 36700 Tui . Tlf. (986) 
60 35 59 .• 

axenda 

Party Girl. 

Actos 

Temas da Nasa Época 
Ciclo de mesas redondas no Centro 
Cultural Caixavigo. O 13 ás 20 h 
Un mundo sen Leste con Santiago 
Carrillo, Tadeusz Twinski, Vicent 
Partal e Miguel Urbano Rodrigues. 
O 20 á mesma hora Un novo co
mezo para Europa con Antonio 
Elorza, Francisco Carballo, José 
Barros Moura e José Felix Tezanos. 

raugas para tres, Doctor Petiot, 
Nouvelle vague e Et la lumiere 
fuit. Para Domingo teñen Nouve
lle vague, Baby blood, A frontei
ra e Van Gogh; Luns 16, A frac
tura de miocardio, París trout, A 
linterna Vermella e A vida e na
da máis; Martes· Toto o heroi, A 
vida e nada máis, Big man e Cos 
meus olios pechados. Mércores 18 
han proxectar Unha vida indepen
dente, A fronteira, Vacas e Doc
tor Petiot.+ 

Ecoloxia e Meio Natural 
O grupo ecoloxista XEA organiza 
unhas conferéncias na Casa da 
Cultura de Redondela . O 13 ás 
20,30 h. Ramón Varela disertará 
sobre Celulosas e bosque autóc
tono. O 14 e 15 ofrecerase un 
Cursiño de iniciación á ornitolo
xia por parte de Información Cal-3 
e o Venres 20 ás 20:30 péchase o 
ciclo con Xosé Antón Rodriguez 
López que falará das Enerxias 
Limpas. 

Carlos Mella. 

Convocatórias 

Xornadas 
técnicas 
da augardente 
Sabado 28 as 11 h na Cáma
ra de Comércio de Ourense. 
É unha xornada de confe
rencias de 40 minutos orga
nizada polo Conselho Re
gulador Orujo de Galicia. 

As charlas versarán sobre: 
Elabora~om de grappas de 
qualidade. Criterios a se
guir de Giacomo Versini; 
Processos de estabiliza~om 
e envelhecimento de desti
lados por Gómez Benítez e 
Perspectivas sobre a elabo
ra~om e comercializa~om 
de baga~eiras em Portugal, 
incidencia do mercado úni
co Europeu co señor Va
rajao. Pala tarde as 15,30 h 
Ignacio Orriol Femández fa-
1 ará da Importáncia do 
<;ontrolo das diferentes eta
pas da destila~om e despois 
haberá unha mesa redonda 
con aportacións de A. Igle
sias Prieto, Argimiro Levo
so, Hemáez Mañas e Cres
cenci o Rodríguez Epelde. 

II Xornadas de 
meio mariño e 
acuicultura 
Son 10 charlas sobre culti
vos e patoloxias de distintas 
especies. Realizanse na sá 
de conferencias de O Cas
tro (O Castro. Sada) e em
pezan as 7 do serán. O dia 
12 Xan Rodríguez falará do 
Cultivo de pectinidos e o 
19 Rosa Ramonell ha tratar 
o tema Acuicultura no 
meio mariño. 

Viaxe de 4 dias 
a Moscu 
A Asociación Maximo Gor
ki de Solidaridade entre os 
Pobos. organiza unha viaxe 
a Moscu do 18 ao 22 de No
vem bro, o prezo é de 
65.000 con hotel incluido e 

40.000 se só se quera pasa
xe do avión. 

Concursos 
Fotográficos 
Dentro da programación do 
Outono fotográfico de Ou
rense inclúense varios con
cursos. 1 Concurso de foto
g ráfia de Allariz. Para 
maiores de 16 anos. Tema 
relacionado con AJlariz. Far
.mato entre 18*24 e 30*40 
cm. Data límüe de entrega o 
dia 20 e o lugar Escola 
Obradoiro Zirall a . Hai 
50.000 pesetas en premios e 
as fotos presentadas serán 
expostas na sá A Fabrica. 
Para mais información cha
mar ao (988) 44 02 04. 

1 Concurso Outono Fo
tográfico para os afecciona
dos á fotográfia da comarca 
de Valdeorras. Sen límite no 
número de fotos. As fotos 
han medir entre os 21x15 e 
os 30x40 cm e estar monta
das en 40x50 cm. O tema é 
único O outono en Valdeo
rras. Entregaranse antes do 
dia 30 baixo seudónimo e 
cos datos persoais nu sobre 
adxunto. Hai 65.000 pesetas 
en prémios. Máis informa
ción e entrega das fotos na 
Casa da Cultura. 

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

Axudas 
para proxectos 
Convoca a Axéncia Española 
de Cooperación Internacional 

Galicia fin de milenio 
Conferencia-coloquio organizada 
polo Clube Nacionalista alén Nos 
que pronuncirá Carlos Mella Villar, 
ex-Vice-presidente de Xunta de Ga
licia, no Salón de actos do Hotel 
Araguaney o dia 12 ás 8 do serán. • 

do Ministério de A~unlos 
Exteriores. Subvenciona pro
xectos de axudas ao desen
volvimento, promoción e di
fusión educativa, intercám
bio e actividades culturais. 
Poden solicítalas 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. 
Reyes 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. 

Concurso 
de Teatro Breve 
A Escota Dramática Gale
ga convoca o XII Concur
so de Teatro Breve, para 
orixinais inéditós, cunha ex
tensión máxima de vinte fó
lios a dobre espazo. Manda
ranse por triplicado, sen re
mite e con plica a: "Escola 
Dramática Galega. XII Con
curso 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 Cadernos da 

· Escala Dramática Galega. O 
prazo de admisión de orixi
nais rematará o día 31 de 
Decembro. A E.D.G. poderá 
estrear, de acordo co autor/a 
a obra premiada. 

Poesia 
O Concello de Dodro ven de 
convocar unha nova edición 
do Prémio de Poe ia ''Eu é
bio Lorenzo Baleirón". As 
persoa interesadas en pani
cipar terán que apresenlar un 
libro de versos de tema e for
ma libres. Os traballos debe
rán ser inédüos e ter unha 
extensión mínima de 400 
versos. Os autores/as deberán 
enviar 4 exemplares do tra
ballo, mecanografados, ªº 
sequinte enderezo: Concello 
de Dodro (A Coruña). V Pré
mio de Poesia 'Eusébio Lo
renzo Baleirón". As obra 
concur antes deberán levar 
un lema que tamén figurará 
no exterior da plica onde se 
incluirán os datos persoais, 
enderezo e teléfono do aspi
rante. O prazo de apresenta
ción das obras remata o 30 
de Novembro. A dotación do 
prémio será de 225.000 pts., 
e poderá ser declarado deser -
to. O Concello de Dodro re
sérvase a publicación da obra 
galardoada. 

Tamen a Concelleria de 
Cultura de Ourense convoca 
o Prémio de Poesía "Cida
de de Ourense , para obras 
dun mínimo de 800 verso , 
escritas en galego ou portu
gués. As obras deberán en
viar e a e ta ConcelJeria e no 
caso que pertenzan a autores 
portugue es poderán ser pre
sentadas na Cámara Munici
pal de Vilareal. O prazo de 
recepción de orixina· pé
chase o 11 de Decembro. O 
prémio está dotado con 
250.000 pls., placa de prata, 
e publicación da obra. 

Prémio Empre a 
A Confederación de Empre
sários de Pontevedra convo
ca un prémio de Investiga
ción e Periodismo. Os tra
ballos serán orixinais, e pu
blicados nos méios de comu
nicación entre o 1 de Xanei
ro e o 31 de Decembro deste 
ano, data de peche da convo
c ató ria. De cada orixinal 
apresentaranse seis cópias 
antes do 15 de Xaneiro do 
93, nos locais da CEP, rNe
láz.quez Moreno, 9-4, 36201 
Vigo. Tlf. 43 96 11. Os tra
ballos publicados en prensa 
enviarán un orixinal da páxi
na e data do periódico no 
que foron publicados. Ostra
ballos de rádio e televisión 
enviarán soporte magnético 
con indicación de dia e méio 
no que foron emitidos. Ad
xuntaranse os dados perso
nais do autor/a, enderezo e 
teléfono. Toda a documenta
ción enviarase nun sobre pe

. cho. O fallo do xuri darase a 
coñecer no primeiro trimes
tre do 93, e o prémio estará 
dotado con 1.000.000 pta.• 



Música 

Orquestra Filármonica 
de Rotterdam 
O 17 ás 21 h no Auditorio de Gali
cia. Dirixida por Jeffrey Tate e con 
Bruno Leonardo Gelber no piano, a 
filármonica interpretará a Sinfonía 
Nº 2 de Shubert e o Concerto para 
piano e orquestra Nº 5 de Brahms. 

J osep Maria Colom 
Xoves 12 ás 20,30 h no Centro 
Cultural Caixavigo, coÓcerto de 
piano a cargo de J. Maria Colom. 
O programa inclue obras de Josef 
Haydn, Cesar Frank e Richard 
Wagner. 

Teatro 

Big Bang 
Na Casa da Cultura de Burela odia 
20, o grupo Chevere representará 
a obra Bing Bang, dirixida por 
John Eastham. 

A Lagarada 
No Pazo-Museo Otero Pedrayo en 
Trasalba, todos os dias da semana 
agás lun e martes até odia 20. Pa
ra perguntar horários e reservar en
tradas chamar o 575891(981). 

Teatro e colar 
O dia 13 as 16h o grupo Kalan
draka representará "O Hobbit" no 

Televisión 

Birdy 
Sábado as 22,30 en Telecinema da 
TVG. Dirixida por Alan Parker e 
con música de Peter Gabriel, a pe
lícula trata da incidéncia traumáti
ca da guerra do Vietnam na xuven
tude, en especial nun rapaz que es
ta obsesionado ca ideia de voar 
desde a sua habitación do hospital 
siquiátrico no que esta internado.• 

Concertos 
na NASA 
A Nave de Servicios Artísticos 
(NASA), rua San Lourenzo 51-53 
en Compostela, oferece varios con
certos durante o mes de Novem
bro: Miki Nerrio & The Blues 
Makers odia 13, flamenco da man 
de Marcos Teira & Cuchus Pi
mentel o dia 14, o hard core de 
Assasins of god de USA e de Fa
roe Nejra de Santiago o día 17, 
rock psicodélic;o cos Tombstones 
de Santiago e odia 18 e o 19 o 
grupo de punk-rock The Pleusure 
Fuckers.+ 

Centro Cultural Caixavigo. 

A Grande noite do Fiz 
Do 13 ao 15 no Centro Cultural 
Caixavigo. A compañia Teatro 
Noroeste porá en escea esta comé
dia de Anxo Muxado que recrea 
elementos teatrais dos seculos 
XVIIeXVill. 

Fas e nefas 
Do 16 ao 19 no Centro Cultural Cai
xavigo, a compañia Ollomol Teatro 
Submarino representará Fas e ne
jas (ou o castelo enmeigado 5.000 e 
pico) de Eduardo Blanco Amor.+ 

Publicacións 

A Illa 
O ervício de meio ambiente natu
ral ven de publicar o número cero 
A illa, boletin de información e 
divulgación ambiental. Con este 
boletin preténdese abrir unha can
le de comunicación con Institu
cións, Organizacións non guver
namentais e asociacións que teñan 
entre os eus obxetivos a educa
ción ambiental. Para máis infor
mación dirixirse a Conselleria de 
Agricultura, Dirección Xeral de 
Montes e Meio Ambiente Natural, 
Servicio de Meio Ambiente Natu
ral da Coruña.+ 
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Exposicións 

Outono 
Fotográfico 
Até o 14 inclue entre ou
tras as exposicións Alla
riz na prensa (Colecti
va), na sá A fábrica de 
Allariz; A peza e a sua 
imaxe de Fernando del 
Rio no Museo Arqueolo
xico de Ourense; Fondos 
fotográficos do Arquivo 
Histórico Provincial de 
Ourense: un intento de 
recuperación no Liceo 
Recreo Ourensán e Re
tratos exposición colec
tiva de 40 fotos en bran
co e negro na Sá Munici
pal de Exposicións de 
Cambre. Do 17 ao 30 
poderanse ver: Venus 
plastik de Joaquín Ca
bezas Rectoret no Ate
neo de Ourense; 30 es
tampas valdeorresas de 
Gustavo Docampo no 
Club Artístico de Riba
dávia; Exipto de Alberto 
Porres no Casino do Bar
co; Chaves, sentir e 
gardar de J.B. Cesar 
"Jim" no Salón do Con
cello de Carballino; Ga
legos, as mans de Amé
rica da Editorial Nigra 
no Museo de Artes e 
Costumes Populares do 
Ribeiro; Retratos de 
Galicia en I+D de Ma
nuel Pérez Rua na Casa 
da Cultura de Ourense; 
Excepto fotografía , de 
Angel García Yanes no 
Studio 34; Paisaxes de 
Manuel Sendón no Liceo 
Recreo Ourensán e Ai 
ven o mar ... , de Xosé 
Rañó na Casa da Cultura 
de Xinzo de Limia. 

Tamén dentro da pro
gramacion do Outono 
Fotográfico, e durante 
todo o mes, a sá Aurien
se acolle Liar-Nail de 
Xosé Lois Vazquez e do 
16 ao 26 podese ver a 
mostra colectiva As 
agresións meio ambien
tais na comarca de Ve
rin na Casa da Cultura 
de Verin. 

V Fotobienal 
de Vigo 
Durante todo Novembro, 
de 11 a 2l,30h (de 11 a 
14h e de 17 a 21,30h Sá
bados e festivos). A ex
posición está repartida 
en tres sás distintas. A 
Casa das Artes na que se 
atopan duas séries de 
Susan Meiselas: unha 
sobre Nicarágua e outra 
da emigración clandesti
na pola fronteira de Ti
juana; obras de máis de 
15 autores ou colectivos 
latinoamericanos que 
apresentan en branco e 
negro e cores visións do 
seu país; na mostra hai 
tamén visións de Vigo 
(Vigovisións) dos fotó
grafos Allan Sekula, 
John Davies, Larry Fink, 

A naiciña de Ksado. Exposición monográfica basada funda
mentalmente no seu album Estampas de Galicia de 1936. Na 
V Fotobienal de Vigo. 

Xulio Correa e Graciela 
Iturbide e un apartado 
especial para a obra de 
Loureiro e Vari Caramés 
(produto de duas bolsas . 
de investigación para fo
tógrafos galegos). O 
Centro Cultural Caixavi
go acolle o Arquivo 
Ksado e a Sala Nueva, 
obra de Jack Delano. 

Frotas das Indias 
Na segunda planta da 
Casa das Artes de Vigo. 
As rotas por mar para as 
Indias deixaron a memó
ria da tecnoloxia naval., o 
comércio e os novos 
froitos e metais. A expo
sición de Vigo fai unha 
viaxe polas naves, os es
taleiros, as técnicas de 
navegación e os pécios 
(restos de barcos fundi 
dos) máis importantes da 
rota de América, agás o 
de Rande, que só recebe 
unha breve mención. 

Simón Pacheco 
Exposición de pintura na 
Galería de Arte Ad Hoc 
de Vigo, de 11 a 1,30 e 
de 5 a 9, aberta até o 10 
de Decembro. 

Pérez Porto 
Exposición de céramicas 
na Galeria Sargadelos 
(Dr. Cadaval,24) de Vi
go. Aberta do 10 ao 30 
de Novembro. 

Arquitectura 
Dentro da programación 
do I Congreso de Arqui
tectos de Galicia e até o 
dia 14, pódense ver en 
Santiago as mostras Pa
lacios de Congresos, 
Exposicións e Audito
rios no Museo do Pobo 
Galego (de 10 a 13 h e 
de 16 a 20 h); Once 

Propostas Arquitectó
nicas para unha Pree
xistencia Urbana na Ca
sa da Parra (de 18,30 a 
21 h) e Arquitectura 
Recente en Galicia no 
Auditorio de Galicia (de 
10 a 14 h e de 16,30 a 
20,30 h). No Colexio 
Oficial de Arquitectos de 
Galicia expoñen até o 29 
(de 11,30 a 13,30 e de 19 
a 21 h) os Proxectos Fin 
de Carrera da Escola de 
Arquitectura do. periodo 
1987-92. 

Ricardo 
Carvallo Calero 
Mostra Fotobiográfica 
no Museo Provincial de 
Lugo. 

Pinturas Negras 
Na Galería Citania de 
Santiago até o dia 30 de · 
18 a 21 h, mostra de pin
tura de Virxilio. 

A Costa da Morte 
Até odia 13 na Casa da 
Cultura de Oleiros, Casa 
Charry, de 7 a 9 no serán 
(Domingos e festivos pe
chado). Exposición O 
fin da Finisterra. Viaxe 
a Costa da Morte con fo
tografías de Xurxo Lo
bato e textos de C.A. 
Moliná. 

Carlos Maside 
Mostra antolóxica no 
Auditório de Galícia, en 
Compostela. Máis de 
250 obras corresponden
tes ao periodo 1924-
1958 e que se artellan en 
cinGo apartados: pintura, 
obra gráfica, debuxos, 
deseño industrial e bos
quexos para murais e vi
dreiras. Completa a ex 
posición unha selección 
de obxectos persoais do 
artista, como libros, car
tas ou fotografías (ver A 
Nosa Terra nº 541). 

Gallego Merino 
Debuxos, ceras e tintas 
na sá do Banco Bilbao 
Vizcaiade Vigo, de 19,30 
a 21,30. 

Imaxes da 
Arte na Galiza 
O Museo Provincial de 
Pontevedra recolle esta 
mostra intinerante de 
198 transparencias de 
Xurxo Lobato. 

Pintores 
Latinoamericanos 
Na Aula Culta de Caixa 
Galicia en Santiago, até 
o dia 28 de 19 a 22 h, a 
mostra Descubriendo 
un mundo. 

Alén Mar 
A creatividade galega 
no Novo Mundo, obras 
de 38 artistas galegos/as 
nas novas salas habilita
das no Mosteiro de San 
Martiño Pinário, en 
Compostela. 

Marlborough 
Na Galeria Trinta de 
Compostela até o dia 
15, de 12 a 14 e de 
17 ,30 a 21,30. Traballos 
sobre papel na mostra 
Cinco artistas de 
Marlborough, con 
obras de Jorge Castillo, 
Luís Gordillo, Manolo 
Valdés, Juan Genovés e 
Lucio Muñoz. 

Pilar Seoane 
No pub Pepa a Loba en 
Santiago, de 9,30 a 

14,30h pola mañá e 
a partir das 19 ,30h 
no serán. Expón as 
fotografias froito 
das suas viaxes por 
vários paises lati
noamericanos; co 
títúlo Anacos de 
América. 

Antonio 
Táboas 
Moure 
Desde o dia 9 ao 
22 de 7 a 10 no 
serán, exposición 
de pintura, PaisaPáxinas coordenadas por: 

IAGO LUCA Alberto Carpo por Pérez Porto. Na jes, na sá de arte 
Galeria Sargadelos de Vigo. Caixavigo. + 
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Leachlain O'Cathain 
10 87% da povoación 
está co gaélico apesar da presión do inglés' 
•MANUEL VllAR 

A sesor do Buró Europeu 
para as Línguas 

Minorizadas, o avogado irlandés 
analisa a situación do gaélico 
despois da independéncia e a 
actual situación dun conflito 
lingüístico con complexas raíces 
políticas. 

Como explica que mentres ao outro la
do do mar o galés non ten lexislación 
nengunha que o protexa, sen embargo 
a sua situación sexa moito mellor que 
a do gaélico, ainda sendo este língua 
oficial. 

É unha situación diferente. O numero de 
"indíxenas" que usan a língua irlandesa 
en todos os aspectos da sua vida diária é 
moito máis reducido do que en Gales. 
Nas zonas de tala irlandesa hai da arde 
dunhas 60 a 70 mil persoas que usan o 
irlandés na sua vida diária, pero moitos 
outros e por motivos económicos non o 
fan, todas as transaccións económicas 
fanse en inglés. Pero hai indicacións de 
que isto está a cambiar e bancós, comér
cios e outros organismos reaccionando a 
favor das demandas dos talantes gaélicos 
tratan de empregar a xente que poda fa
lar en gaélico. 

A situación legal, no papel, é moi forte. Na 
nosa constitución o gaélico está conside
rado como a primeira língua do Estado, 
pero de feito a língua inglesa é talada pola 
maioria da xente. lsto dá lugar a unha si
tuación anormal na que hai, en teoria, 
moitos direitos legais que ti podes asumir, 
pero debido á falta de coñecimento non 
son realizados. 

A distinción hai que facela cando o Esta
do Libre de Irlanda criado no ano 1922 foi 
adoptando unha política de restauración 
da língua, non unha política de direitos 
para unha língua minoritária. Que pasou? 
Co paso dos anos as áreas gaélicas ví
ronse reducidas, pero por outra banda o 
número de gaélicos talantes noutras are
as por todo o país aumentou substancial
mente, debido en parte ao sistema edu
cativo (a língua irlandesa é obrigatória en 
todas as escolas do país). lsto tamén le
vou a un cámbio de atitudes, moitos re
xeitárono porque era algo obrigatório. O 
resultado é que hoxe a língua irlandesa 
esíxese nas escolas pero non nos exa
mes. O 87% da povoación irlandesa ten 
un.ha atitude positiva cara o gaélico, pen
san . que se debe preservar e manter. Este 
cámbio de atitudes amósase tamén no 
aumento voluntário das escolas en gaéli
co, que están medrando por todo o país e 
que moitos país, inglés-talantes con al
guns coñecimentos do gaélico, están en
viando os seus tillos a escalas onde se 
ensina en gaélico. O resultado é que os 
nenos de catro a sete anos falan o gaéli
co fluidamente. Como consecuéncia está 
a criación de várias escalas secundárias, 
e concretamente nas áreas urbanas. Son 
causas curiosas, por exemplo, hoxe hai 
máis gaélico-talantes na zona dé Dublin 
que nas recoñecidas áreas tradicionais 
do gaélico. 

A situación é difícil e ven de atrás, dos 
anos vinte, debido aos poucos que tala
ban irlandés cando a independéncia; o 
15% tiñan coñecimentos do gaélico e 
85% non. Hoxe estas porcentaxes cam
biaron considerabelmente, ainda que as 

comunidades onde se talaba o gaélico 
disminuiron. 

Hai un caso recente, o noso governo le
vou perante a xustiza europea o caso 
dunha señora que non estaba de acordo 
cun requerimento governativo no que lle 
esixian certos coñecimentos do gaélic.o 
(ela non era irlandesa, era doutro estado 
da CE). A Corte europea atopou que se 
na constitución irlandesa o gaélico é lín
gua oficial, o governo irlandés estaba lexi
timado a requerir a calquer cidadán euro
peu que queira ensinar en Irlanda certos 
coñecimentos da língua irlandesa. 

Mais todo o que fai o Estado polo gaé
lico na administración é obrigarlles a 
pasar un exame a todos os que quei
ran traballar no aparello administrativo 
público. 

A policía e o exército teñen instrucións pa
ra dirixírense a ti en gaélico se ti te dirixes 
a eles nesa língua e se teñen que proce
sarte farano en gaélico. Pero a dificuldade 
de aplicar esta lexislación é difícil se o co
ñecimento da língua é escaso. 

Língua e ensino 

A língua estase a converter en algo 
simbólico? 

Hai un perigo de que se convirta en algo 
simbólico por falta de uso. Pero é un pe
rigo ·non iminente, pois que hai moitos 
gaélico-falantes fora das tradicionais 
áreas gaélicas, hai moitos activistas, hai 
un ente oficial, hai uriha importante in
dústria editorial, etc. E difícil afirmar que 
a língua vai morrer, sobrevivirá nun nível 
social e cultural, se iso é válido para un
ha língua. 

Sen cámbios substanciais no naso siste
-ma educativo, se non se enfatiza máis na 
tala que no aspecto literário daquela si es
taria en perigo. 

Pódese manter unha identidade irlan
desa talando a lingua inglesa? 

A transmisión dunha cultura identificadora 
e a necesidade de pertencer a un grupo 
ven através da língua, se a língua vai ao 
final ti perdes a identidade. 

Preguntáballe pola idea que tiñan Pear
se, Connolly e outros independentistas 
que dician que se non rachaban os la
zos co inimigo nunca serian libres. En
tre eses lazos estaban os idiomáticos. 

Pudo ser que a independéncia chegase 
un pouco cedo. O renacimento da língua 
irlandesa foi parte intrínseca do movimen
to revolucionário e, posibelmente, a decla
ración da língua irlandesa como língua ofi
cial pudo ser vista coma un éxito , pero 
esa declaración non· outorgou instantane
amente coñecimento da língua a unha po
voación que non a usaba paradoxicamen
te. Se non conquerísemos a independén
cia naque! momento, posibelmente a lin
gua seria hoxe máis forte. 

Como ve a situación no chamado Norte 
ou Seis Condados, que ainda depen
den do governo británico? 

Pola situación histórica a língua está se
cuestrada por un movimento co que moi
tos irlandeses non se asócian e que orixi
na a crenza de que se talas a língua es
taste vinculando con accións ilegais e te
rroristas. Para modificar esta situación se
ria importante que o governo británico asi
nase a Carta para as Línguas Rexionais 
ou Monorizadas. 

Pensa que os Seis Condados son parte 
de Irlanda ou pertencen ao mundo bri
tánico. 

Eu entendo que son parte da illa. A fron
teira entre o Norte e o Sur é unha criación 
artificial que criou problemas artificiais . 
Obviamente hai lazos históricos entre os 
católicos nacionalistas do Norte e os do 
Sul. Pero tamén os hai entre os Unionis
tas e algunha xente que vive no Sul. Foi 
unha desgrácia que se dividise o país e 
cando se dividiu as posicións convertéron
se en ameazantes. + 

TRES EN RAIA 

O Milagre 

•VÍCTOR F. FREIXANES 

E n Alemaña as autoestradas 
son gratuitas e os impostos al

tos. A cultura cívica abriga ó cidadán a 
pagar, considera delincuente a quen 
defrauda e pide rigor e eficacia ós 
seus políticos. 

Aquí , cuns impostos cada vez máis 
"alemáns" (se non superiores, nalgún 
caso) disque as autovías (xa que non 
autoestradas) alá contra o 95 ou 96 
serán de pago, defraudar ó fisco é vir
tude e ós gobernantes, por comodida
de, poñémolos a caldo na taberna, pe
ro seguímolos votando cada catro 
an0s. 

Entre Milán e Roma hai un tren cada 
vintecinco minutos durante as vinteca
tro horas do día, igual que na periferia 
das principais cidades europeas. 

Aquí cerramos as instalacións de Vila
garcía de Arousa e anunciamos a su
presión de antigos servicios nun país 
onde -malia termos as cidades colap
sadas e a poboación máis espallada 
de Europa- viaxar en tren é ou un 
exercicio de paciencia ou un engano 
da fantasía. 

Os sevillanos aproveitaron o 92, quei
maron os presupostos, pero financia
ron unha moderna infraestructura via
ria que os une con Madrid, Barcelona, 
Alxeciras e o Pirineo. 

Aquí, nas vésperas do 93, cando os 
demais reparten a resaca (sen repar
tir antes os foguetes da festa) , coa 
resignación e a devoción de sempre 
encomendámonos ó Apóstolo Miseri
cordioso. 

Cito a don Ramón María del Valle ln
clán ("Mi hermana Antonia"): "En San
tiago de Galicia, porque ha sido uno de 
los antiguos santuarios del mundo, las 
almas viven con los ojos permanente
mente abiertos al milagro". • 

VOLVER AO REGO 

V elai o inesperado. Fraga cons
truindo ideoloxia: administra

ción única, grande e libre; estado fede
ral; autoidentificación; autogoverno; re
lacións exteriores ... 

Isa si, en chocar mans 
Fraga vantaxe. + 




