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.Faro de Vigo 
manten 
conversas 
para mercar 
La Region · 
O grupo Prensa Ibérica, pro
prietário de dez periódicos, 
entre eles Faro de Vigo, ade
mais de várias emisoras de
rádio e revistas, realizou xes
tións nas últimas semanas 
para a compra de La Región 
que na actualidade ten aber
ta unha importante amplia
ción de capital. As conversas 
encóntranse neste intre para
lizadas, á espera da auditoria 
que o Grupo Mol/ -como ta
mén é coñecida Prensa Ibéri
ca, en base ao apelido do 
seu principal proprietário, o 
canário Francisco Javier 
Moll- pretende realizar como 
esixéncia prévia á compra do 
xornal ourensan. 

(pax. 9) 

A Conselleria 
de lndústria 
permite a 
et.i<Juetaxe 
en inglés pero 
non en 
galego 
A pulcritude legalista que es
g ri mi u a Xunta á hora de 
aperceber a Erica-Mel pola 
etiquetaxe en galega, fica 
máis en evidéncia cos docu
mentos do Ministério de Sa
nidade aos pastos fronteiri
zos suxerindo facer a vista 
gorda en matéria de etiqueta
xe, mesmo se non están en 
castellano. Os comércios es
tán cheos de productos aos 
que ninguén entende as eti
quetas. Como denúncia a 
Mesa "abonda con ler as eti-· 
quetas en calquer tenda que 
comercialice productos es
tranxeiros: todos están no 
idioma de orixe ou no hexe
mónico inglés". 

(pax. 9) 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 
N!! 544 • 150 PTA. 

A xenofóbia acompaña ás medidas do Parlamento Europeo 
que tratan de limitar a entrada de inmigrantes 

O muro da riqueza 
O Parlamento Europeo aprobou o pasado Mércores 18 unha lei pola que se limita o número 

máximo de inmigrantes en Europa. Tamén asinou o acordo de "repartir equitativamente" 
o número dos que aceden aos distintos paises da CE. Cada inmigrante terá que demostrar 

a partir de agora as razóns que o levaron a sair do seu país. En contrapartida Europa 
apoiará economicamente a alguns dos paises íornecedores de man de obra. É a outra cara 

da xenofóbia coa que se tenta disuadir" a entrada masiva de xentes do terceiro mundo. 
O Muro da riqueza voltase a principal división, unha vez caido o telón.de aceiro. 

Urbano Rodrigues: 
1 Mozambique ten menos 
problemas que Angola 
porque non ·ten petróleo1 

O Diário foi un exemplo 9e firmeza, coeréncia e de
·fensa da democrácia no panorama da prensa por
tuguesa do 25 de 
Abril. Pero os partidá
rios do rexime ante
rior asexaron con 
máis de cen procesos 
ao seu director Miguel 
Urbano Rodrigues. ln
vitadG polo Instituto 
Galego de Análise e 
Documentación Inter
nacional (IGADI), Mi
guel Urbano, recén 
chegado das elei
cións angolanas, fa
lou en Vigo de Un 
Mundo sen Leste. 

(pax. 14 e 15) 

CARLOS DE ANDRÉS 

Xosé Carlos Caneiro, 
prémio Xerais: 
1 Non me gustan as 
novelas ligths1 

O Xurado do prémio Xerais de Literatura apostou, 
este ano, pola novela "O infortúnio da soidade", un
ha obra monumental, difí
cil, moi lonxe do que hoxe 
estamos acostumados a 
ver nas librarias. Xosé Car
los Caneiro, poeta "maldi
to" e autor desta novela, 
manifesta desde a periféria 
a sua repugnáncia palas 
novelas "lights". A periféria 
é Verin, un recanto da Ga
liza, onde sabe que está 
esquecido, cousa que non 
lle importa en absoluto xa 
que non quer pertencer a 
nengun círculo literário dos 
existentes no país. 

(pax. 19) 



A recente aprobación 
por parte do Partido 

Social-Demócrata 
Alemán dun programa 
de cuotas que limite a 

entrada de 
extranxeiros pon de 

manifesto o temor 
ocidental á enxurrada 

de inmigrantes do 
terceiro mundo 

disposta a saltar a 
cotio o Muro da 

riqueza. A difusión que 
os méios de 

comunicación aterecen 
dos casos de 

xenofóbia toma o 
carácter de mensaxe 

para os inmigrantes, as 
su as fam ílias e os seus 

compatriotas. 
Quédense nos seus 

paises; vir aquí pode 
ser perigoso, parecen , 
decirlles os noticieiros 

de televisión: 

o • 
Parlamento 
Europeu 
ven de 
asinar un 
acorde 
para 
repartir 
equitativa
mente 
o número 
de 
imigrantes 
que 
accedan 
aos 
dlntintos 
paf ses 
da CE. 

"Durante toda a semana esta
mos na casa dos señores ser
vindo -di unha amiga de Lucré
cia, a dominicana asesinada en 
Madrid-. Só libramos o Sábado 
que é cando aproveitamos para 
vernos entre nós. Como non 
nos deixan entrar no Centro So
cial, xuntámonos na praza, aqui 
en Aravaca". Os dominicanos, 
como os marroquinos ou calis
quer outros imigrantes traballan 
e reunense cqs seus, como fa
cian os galegos nos paises res
peitivos dando nacemento aos 
Centros Galegos e Casas de 
Ga/icia. O racismo recurre a ar
gumentos biolóxicos . para sus
tentarse, pero a febleza destes 
descóbrese pola evidéncia de 
que os dominicanos non son 
distintos fisicamente de outros 
españois. Os critérios do racista 
modifícanse en cada circustán
cia (en i:noitos paises latinoame~ 
ricanos fálase do que ten un 
cuarto e mesmo un octavo de 
sangue negra) e en cada mo
mento histórico. Os polacos son 
loiros, pero comezan a ser os 
párias de Europa. lsto serve pa
ra demostrar que baixo capa 
biolóxica acobíllanse polo xeral 
razóns económicas. O racismo 
nace nas crises. 

Os governos europeus endurecen as cuotas de entrada por 
causa da crise 

A difusión da xenofóbia, 
arma para retraer a imparábel 

entrada de imigrantes 
M. VEIGA-G. LUCA 

Os pais do milagre de 
Europa Ocidental 

Poucos economistas ignoran 
actualmente -ainda que non to
dos o traduzan nas suas análi
ses- que o forte desenvolve
mento de Europa Ocidental des
pois da 11 Guerra Mundial (a mi
ragre alemana, a miragre suiza) 
tivo un dos seus pilares básicos 
no traballo imigrante, verdadeiro 
proletariado, cando o proletaria-

O forte desenvolvimento de Europa 
Ocidental tivo un dos seus pilares 

vos en Suiza; turcos e marroqui 
nes en Alemaña ... 

Os imigrantes respostaron a un
ha necesidade de man de obra 
- agravada pola baixa da natali 
dad e nos paises europeos-, 
pero esta oferta voltouse excesi 
va, tanto polas crecentes nece
sidades e subseguinte fuxida do 
terceiro mundo, como polo agro
mar da recesión dentro da pró
pria Europa. Velaí a razón de 

l no traballo imigrante. 

do indíxena comezou a benefi
ciarse das ventaxas do estado 
de benestar. Máis de 15 millóns 
de persoas sumáronse nos 
anos sesenta ás povoacións de 

Europa realizando os traballos 
máis duros : paquistanies no 
Reino Unido; alxerianos e ma
rroquinos en Fráncia; galegos, 
portugueses, árabes e iugosla-

As guerras ·de liberación 
nun campo de batalla distinto e con armas diferentes 

A televisión e o supermercado son os eixos da 
universalidade desta época. Con eles; todos os valados 
fican obsoletos. Nengun resistirá a presión das 
comunicacións, rápidas e penetrantes como un virus, 
nen a atración da sociedade de consumo. Velaí por que 
caiu o muro entre Leste e Oeste, parede ideolóxica e 
tamén de modelos económicos que xa non poden vivir 
de costas, estancos. Tócalle agora ao Muro da riqueza, 
o Xibraltar, ·o Rio Grande, que afasta ao 20% que 
consume o 80% dos recursos mundiais dos 4 mil millóns 
de persoas que teñen un nível de cons.umo 15 veces 
máis baixo. Os bloques deron lugar á Guerra Fria, pero 
o capitalismo espido non ten máis importante realización 
que a loita de clases, a loita dos pobres por sobreviver, 
por quedar con algo do supermercado, e a dos ricos por 
continuar acumulando até o infinito, até o derroche · 
como filigrana valeira. 

A defensa contra diso é o simulacro: simulacro de 

xenofóbia, simulacro de nazismo, para frear aos 
pedichóns, para manter caladas ás turbas, para que 
sega funcionando aos ritmos marcados o proletariado de 
inmigrantes que permite os milagres económicos cos 
seus baixos salários (a milagre da agricultura 
californiana son os seus braceiros hispanos, bulra pálida 
da eficácia que pregoan). A milagre de Suiza débelle un 
bon pedazo aos cen mil galegas que as veces fixeron o 
que os suizos non deixaban facer ás máquinas para que 
non se derramaran: vale máis unha máquina ca un 
inmigrante. 

O nazismo descubriuno a Krupp, a máis grande 
empresa alemana desde primeiros de século. Os 
patróns da siderúrxia pagaron as botas e as escarapelas 
gamadas para manter dobrada á erase obreira. O 
nazismo repítese como farsa televisiva, como mensaxe 
para os que poden vir, para que non veñan ou para que 
veñan cando se lles mande e para os que están, para 

que aguanten sen seguridade social, sen horários, sen 
pagas extras, sen voto. 

O racismo non se fundamenta na bioloxia (os alemáns 
do Leste son tan loiros como os outros, pero sofren o 
desprécio e o insulto). O racismo ten como base a 
economia. Os pobres decidiron cambiar o campo de 
batalla, abandoan os seus arrozais e os seus 
machados e veñen directamente á casa do rico a 
disfroitar do que lle roubaron (non é ideoloxismo: na 
última década os paises pobres financiaron aos ricos 
en vários miles de millóns de dólares en forma de pago 
do servício da débeda externa). Veñen para manter a 
sua identidade, coa sua relixión, a sua música, 
adaptándose sen asimilarse: os alxerianos de París 
queren COfTler e vestir mellar, aspiran a teren 
automóveis coma os dos franceses pero non queren 
ser franceses.• 

ANOSA TERRA 
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que o SPD (Partido Social-De
mócrata Aleman) teña aprobado 
no seu recente congreso extra
ordinário celebrado en Bonn un
ha polftica de cuotas que poña 
lindes e serva para planificar a 
entrada de imigrantes en Ale
maña, de acordo coas necesi
dades económicas do pafs, polí
tica de cuotas que en realidade 
nunca tora abandoada e que 
baixo diversas coberturas rixe 
en todos os paises receptores 
de imigrantes, verbi-grácia os 
Estados Unidos. 

O endurecimento da lei alemana 
-curiosamente defendida por un 
partido que se supon máis pro
gresista que o actual ocupante 
do poder e que asi mostra a sua 
funcionalidade ao sistema por ri
ba de ideoloxias- e paralela a 
conformación de leis restrictivas 
da imigración como a española 
Leí de Extranxeria. 

Adquiren todo o 
sentido as ameazas 
de xenofóbia, 
di rixidas sobretodo 
a asustar aos 
imigrantes. 

Como estabelecer 
unha política de cuotas 

Pero limitar a entrada de imi
grantes e algo difícil de lograr, 
dunha parte alguns empresários 
están sempre dispostos a acoller 
empregados baratos e sen os 
seguros dos que gozan os traba
lladores nativos. Por outra ban
da, a avalancha desde o terceiro 
mundo prevese moi forte. A re
cesión que seguiu a 1973, cau
sando altos níveis de desempre
go, especialmente entre imigran
tes, e mália os esforzos dos go
vernos europeos para deter as 
contratacións e alentar a repa
triación, non conseguira frear a 
entrada de imigrantes. 

Neste contexto adquiren todo o 
sentido as ameazas de xenofó
bia, dirixidas sobretodo a asustar 
aos imigrantes, coa intención de 
que transmitan a mensaxe aos 
seus paises de orixe, pois sabido 
é que ca.da emigrante é unha via 
de entrada para outros moitos 
(familiares ou simples compatrio
tas). Nen outro sentido ten o 
desmesurado relevo acadado 
nos méios de comunicación a 
actos, non despreciábeis pero en 
todo caso non tan alarmantes, 

PEPE CARREIRO 

nifestacións dunhas dúcias de 
neo-nazis lograron máis cubertu
ra que as de centos de miles de 
concorrentes a actos contra a 
xenofóbia. O clima criado 
-igualmente en España- de
sorbita os casos de xenofóbia e 
mesmo ás veces pode fornecer 
un efecto de contáxio. 

Os imigrantes, ainda 
que excluidos da 
vida política, 
convértense en 
obxetos da política. 

Manter a identidade 

O promédio de duración da es
táncia dos traballadores extran- . 
xeiros en Europa Ocidental rebqr
da con moito na actualidade os 
dez anos. A maioria pensan resi
dir de modo permante. Contado, 
e como ten sinalado Zig Layton 
"non é seguro que estes traballa
dores queiran abandoar a sua 
ideritidade nacional, as suas pe
culiaridades culturais e a sua ci
dadania de orixe. Tampouco é se
guro que desexen que os seus ti
llos se convirtan en cidadáns dos 
novas paises onde traballan e re
siden e que se asimilen á socie
dade que lles fornece emprego e 
seguridade". Esta situación é dis
tinta á dos Estados Unidos, onde 

até tempos recentes, a asimila
ción polo novo país era un obxeti
vo dos próprios imigrantes. 

lsto pode criar problemas de iden
tidades e pluralismos culturais, 

· nomeadamente en sociedades 
tan orgullosas de si mesmas co
mo a francesa ou alemana. A ho
m oxe ne id ade das povoacións 
destes países -ainda que segue 
reproducíndose nas esferas do 
poder e dos méios de comunica
ción- non respostaxa á realidade. 

A maiores xurde a contradición de 
que en sociedades democráticas 
viven cantidades considerábeis de 
extranxeiros que traballan, pagan 
os seus impostas, manteñen ás 
suas famílias en Europa Ocidental 
ao tempo que se lles negan os 
seus direitos políticos. O direito ao 
voto dos foráneos está a retroce
der en toda Europa. O artigo 7 do 
Código Civil francés diferéncia 
perfectamente entre direitos civis 
(o que equivale máis ou menos ao 
direito privado) que afectan aos 
extranxeiros e polfticos que non 
lles incumben. Asi os imigrantes, 
ainda que excluidos da vida políti
ca, convértense en obxetos da 
política e poden ter efectos impor
tantes sobre o sistema político.• 

de racismo en Alemaña. As ma- o promédio da estáncia dos traballadores extranxeiros na Europa Ocidental reborde con moito os 10 anos. 

r--~--------------------, 
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salário 
do medo ·: 
Os tempos de vacas gordas 
son tempos de adnmisión de 
emigrantes; nos de vacas 
tracas hai control de alfan
degas, patrullas de frontei
ras, expulsións. Pero con 
tanta centinela non son as 
ofertas de traballo e as en
tradas de inmigrantes as 
que se reducen, senon os 
salários: a clandestinización 
é un recorte de dereitos que 
non necesita ser refrendado 
para se converter en lei. 

A Comisión Europea reco
ñece nun informe sobre a 

• emigración dentro da CE 
que de Irlanda, Grécia, Italia 
e España chegan aos pai
ses comunitários da máis al
ta renda máis de millón e 
meio de persoas á procura 
de traballo. Mentres no se 
dea cumprido a promesa de 
franquícia dos mercados de 
traballo, os comunitários do 
Su/ desprazan nas oficinas 
de emprego aos do Norte, 
pero afrontan á sua vez a 
competéncia dos que che
gan de tora da CE. 

Esta espiral de salários á bai
xa, rexidos polo medo á ex
pulsión e a perda instantánea 
de dereitos, atinxe plenamen-

1 
1 

te aos paises tradicionalmen
te emigrantes da CE entre os ' 
que está Galiza. Os emigran
tes coñecen ben que cada 

1 declaración política ou xesto 
do poder por limitar a entrada 
de traballadores foráneos 
non f ai senon rebaixar as 
condicións de emprego. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Asi pasou coas adverténcias 
de Rocard en Maio do 90 
palas que consideraba ina
mistosa a actitude dos pai
ses que facilitasen a emigra
ción ilegal á Franza, en clara 
adverténcia á vixianza esp
ñol a de fronteiras. Para o 
Partido Socialista, a iniciati
va de Rocard só procuraba 
privar de base as ameazas 
xenófobas de Le Pen; para 
as organizacións de emi
grantes, o governo francés 
ingresaba na campaña xe
nófoba da ultra-dereita. 

Tamén en Alemaña, en Sue
cia e Noruega, avanza desde 
1988 a converxéncia entre 
os partidios de centro es
querda e a dereita sobre os 
controles da emigración. Em
pregan as mesmas palabras: 
clandestinos, aplicaci.ón da 
lei co máximo rigor, defensa 
do mercado de traballo, ex
pulsión. A concesión do Es
tatuto de Refuxiado, un dos 
selos de honra da Constitu
ción francesa, recórtase 
mezquinamente. No entanto, 
o governo civil de Barcelona 
abriga a subir a un autobus a 
40 traballadores de Marrocos 
sen permiso de residéncia. 

: O resultado é que aumentan 
: as dificultades dos inmigran- : · 
1 tes drásticamente e redú- : 
: cense non as entradas se- 1 

: non os salários. • : 
1 1 

~---------------------~-~ 
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Eses olios, esa pel, 
captan a atención, sinalan que aí hai alguén diferente 
"A singularidade do extranxeiro capta a atención. Eses olios, eses 
beizos, esas fazulas ou esa pel diferente aos demais distíngueno e 
lembran que aí hai alguén" sinala Júlia Kristeva na sua análise do ser 
extranxeiro, realizada en 1991 e que trata de respostar á pergunta: 
"Será posíbel a convivéncia na Europa do século XXI?". "A diferéncia 
dese rosto -continua Kristeva- revela no seu grao máximo o que 
todo rosto deberia amasar ante unha ollada atenta: que non existe a 
trivialidade no xénero humano. Non obstante, é precisamente o trivial 
o que constitue unha comunidade para os nosos hábitos cotiáns". 

• O extranxeiro seria como o ti
llo dun pai de cuxa existéncia 
non cabe a menor dúbida, pero 
cuxa preséncia non o reten. 

• As contrariedades coas que 
chocará necesariamente -é un
ha boca de máis, unha palabra 
incomprensibel, un comporta
mento non conforme á norma
fíreno violentamente, pero inter
mitentemente. Sinte unha certa 
admiración por quen o acolleu, 
porque case sempre o conside
ra superior a si mesmo. Ao 
mesmo tempo xulgao un tanto 
limitado, cego, xa que carece da 
distáncia que él, extranxeiro, 
posue para verse e para velos. 

• A indiferéncia é o acobillo do 
estranxeiro. Posue a capacidade 
de poñer de manifesto o que de 
máis abrupto teñen as relacións 
humanas cando se edipsa a se
dución e ceden as convenién
cias en benefício do veredicto 
dos enfrentamentos: o choque 
dos carpos e dos humores. 

•Entre as duas extremas paté
ticas do valor e da humillación 
contra os que o lanzan os gol-

pes dos demais, o extranxeiro 
persiste, ancorado en si mes
mo. Fago o que queren, pero 
non son eu, eu estou noutra 
parte, non pertenzo a ninguén, 
non me pertenzo. Existo? 

• Non obstante esa dureza, o 
extranxeiro cando ten unha ac
ción ou unha paixón comeza a 
arraigarse. De forma provisional 
pero intensa, porque o seu de
sapego non é máis que a resis
téncia coa que logra combater a 
sua angúria. Todos os extranxei
ros que efectuan unha opción 
engaden á sua indiferéncia un 
fervente radicalismo que pon de 
manifesto a orixe do seu exílio. 

• A dura indiferéncia se cadra 
non é máis que o rosto confesa
bel da nostalxa. 

• Nada os fixa aló e ainda nada 
os fixa aqui. Sempre noutra parte, 
o extranxeiro non é de nengures. 

• O extranxeiro arela os encen
tres, sempre provisionais. A sua 
vida é unha sucesión de festas 
desexadas pero sen futuro, un
has festas das que sabe extraer 

te libre. Contado, o 
absoluto desta li
berdade chámase 
soedade. 

• Ódiano e ódia. O 
ódio faino real, au
téntico e, en certa 
medida sólido ou 
simplesmente exis
tente. 

• Sinres que a no
va lingua é a tua re
surreción, unha no
va pel. Pero a ilu
sión esváese cando 
te escoitas nunha 
gravación e notas 
que a mela ia do 
teu ton é extraña, 
de nengunha parte. 
Así, entre duas lín
guas, o teu elemen
to é o siléncio. 

• O extranxeiro é o 
que traballa. Men
tres os indíxenas 
do mundo civilizado 
consideran que o 
traballo é vulgar. 

• O peso dos ex-
ROBERTO CERECEDO tranxeiros non SÓ 

o brillo porque sabe gue non te- se calcula pola sua superiorida-
rán consecuéncias. E o resulta- de númerica, senón que tamén 
do da necesidade de boa con- procede da nasa conciéncia de 
ciéncia tanto do hóspede como seren nós mesmos un pouco 
do extranxeiro. extranxeiros. 

• O extranxeiro, ceibe dos lazos 
cos seus; síntese completamen-

• Ninguén te escoita, nunca tes 
a palabra ou, cando tes o valor 

de tomala, axiña é borrada po
los temas máis volúbeis da co-
munidade. · 

• A indiferéncia dos demais an
te os meus pais faimos inmedia
tamente meus. E, contodo, non 
teño nada que dicerlles. 

•Os amigos do extranxeiro non 
poden ser máis que os que se 
sinten extranxeiros a si mes
mos. Tamén, claro está, os pa
ternalistas, os paranoicos e os 
perversos. 

• Non forman un universo. É un 
grupo disociado, a desconfianza 
acougada e xeada que os prota
gonistas sinten uns a respeito 
dos outros e que constitue o 
único nexo dese conglomerado 
de condeados. 

• O extranxeiro non tala das 
suas orixes , ainda que nunca 
deixen de atraelo , porque de
senvolve a sua vida neutra par
te, contra o orixe, e mesmo en 
nengunha parte. Se fixará a sua 
ollada na sua orixe devorariao o 
amor pela nai perdida. 

• O feito de ter cruzado a frontei
ra da família, da língua, do pró
prio país, é unha audácia que vai 
acompañada por un frenesí se
xual. O insolente desafia para 
empezar a moral da sua terra e, 
de seguido, provoca excesos es
candalosos no país no que vive. 
Cando fracasa, o pracer frustra
do tórnase enfermidade.+ 
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(Remitir a A NOSA TERRA unha vez cuberto en maiúsculas) 

Nome .................................... Apelidos ... ......................................................... . 
Enderezo .... .-................................................................... -................................. . 
Teléfono ................................. Povoación ......................................................... . 

Suscrébome ao periódico A Nosa Terra por un ano/semestre ao précio de: 
Galiza/Estado/Portugal ...... .. ... 6.200 pta./ano ..... ... ...... 3.200 pta./semestre 
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A ESTRATÉXIA ECONÓMICA 

O Conselleiro de Economia, Xosé António 
Orza, ensaiou no Parlamento, durante o 

anunciada por Manuel Fraga nunha 
reunión cos sindicatos. Os responsábeis 
autonómicos falan dunha ''terceira via" 
que fuxe tanto da "intromisión 

pública na actividade económica" 
como de crer "que a simples actuación 
do mercado é abondo ·debate dos orzamentos para 1993, o que 

parece ser a nova estratéxia popular , xa para arranxalo todo". 

O debate sobre os orzamentos de 1993 mantén as ambigüidades 

O Conselleiro de Economia oferece unha terceira 
via,· pero non explicou ainda en que consiste 
•M.V. 

Afirmacións deste tipo, tan ele
vadas ao plano da teória, dan 
idea do ideoloxismo que aferrolla 
ao governo de Manuel Fraga. 
Orza recoñeceu ante a cámara 
a, por outra parte óbvia, debilida
de da iniciativa privada. Dixo que 
os orzamentos eran · inovadores, 
ainda que noutro momento refe
riuse a eles como continuistas. 

Tampouco se sabe, a partir dos 
textos e das declaracións, en 
que consiste esa terceira vía, 
nen se a Xunta será capaz de 
superar a inércia Thatcheriana e 
decidirse a tomar a iniciativa nal
gun campo. 

O governo galega continuou ig
norando nos /orzamentos de 
1993, coma xa fixera nos de 
1992, a situación dos sectores 

básicos en érise e a asignación 
de recursos é como mínimo de
sordeada. Tampouco expresou 
en nengun momento a sua pos
tura sobre prioridades ou alterna
tivas económicas que seria pre
ciso seguir ou afortalar. 

Eufemismos 

O conselleiro de Economía Xosé 
Antóni"O Orza dedicouse, durante 

o debate presupostário, a repa
sar o contexto estatal e europeo. 
O Tratado de Maastricht, dixo, 
"non é a mellar das solucións 
imaxinábeis", para engadir que, 
contado, entendiao un proxecto 
"razoabel e posíbel". 

Do programa de converxéncia 
do governo central afirmou que 
"non vai ser neutral no tocante 
ao seu impacto territorial, nen vai 

ser fácil a sua asunción social'', 
sen embargo "parece unha saida 
razoabel". 

Os eufemismos non puideron 
agachar a auséncia dun proxecto 
ou de calisquer alternativa que 
oferecer para este momento. 
Moitos terán que ser os gastos 
suntuosos, en publicidade e 
inauguracións, para disimular o 
valeiro.+ 

UN PLANOUUNHA 
CASUALIDAD E 

M. VEIGA 

Para o governo galego o Plan Económico e Social (1993-1996) pre
tende aumentar os investimentos e reducir os gastos correntes. Unha 
intención sempre lóabel e sempre anunciada, pero que non se tradu
ce á realidade en nengun dos dous aspectos. A morneza investidora 
da Xunta está á vista e a sua incapacidade para reducir os gastos do 
governo, anunciada na campaña eleitoral, tamén. 

Os plans da Xunta, expostos recentemente no Parlamento, preven un 
crecemento un ponto superior da economia galega sobre a española. 
A base deste optimismo seria a "abundáncia de incentivos rexionais 
percebidos por Galiza e a criación do lntituto Galega de Promoción 
Económica'. A debilidade destes argumentos é tal que caen polo seu 
próprio peso. Só a fé -derivada da elevada representación do Opus 
no governo galega- poderia levamos a confiar. Baséndonos nas esta
tísticas as conclusións son moi diferentes. 

O PES non diagnostica nen ben nen mal a situación económica gale
ga -como sinalou o BNG- e tampouco serve para vertebrar un pro
grama de recuperación -como afirmou González Laxe, portavoz do 
PSOE nesta ocasión-. 

O único que fixo o governo foi entresacar certas partidas de investi
mentos previstas para os tres próximos anos e acumulalas nun plan 
que nen sequera é tal, pois un plan propriamente dita posue unha arti
culación, un sentido e unha coeréncia interiores. O Plan Económico e 
Social non deseña prioridades, nen estratéxias, é máis que nada un 

Os orzamentos de 1993 non contemplan prioridades, nen programas de potenciación dos sectores básicos. Na fotografía, un froito casual. Nen sequera está garantido o cumplimento dos investi-
aspecto da factoria de Conservas Alfageme. mentas anunciados.+ 

Manuel Fraga opúxose sempre a unha iniciativa semellante en Galiza 

O Banco Público de Euskadi pode ser criado 
este mesmo ano 
O Banco Público de 
Euskadi pode ser 
realidade este ano ou a 
primeiros do que ven, 
despois de que un anterior 
intento dos nacionalistas 
por facelo viábel romperá 
as negociacións entre PNV 
e PSOE despois das 
eleicións autonómicas de 
1990. O banco xestionará 
os depósitos dos 
coeficientes de caixa, 
servirá para artellar a 
política financeira basca e 
contará cuns fluxos 
financeiros, activos e 
pasivos, da 
administracións basca 
superiores este ano ao 
billón de pesetas. 

Segundo Luis Larrea, res
ponsabel da Facenda bas
ca "ten que ser un banco 
para que, ademais de ac
tuar de tesoureiria, poida 
prestar un servício ás ad
ministracións públicas bas
cas, coordinando e articu
lando. a política financeira". 

O governo basca aspira 
ademais a operar nos mer
cad os internacionais co 
Banco de Euskadi. Todo is
to independentemente de 
que o Ministério de Facen
da aceda ou non ao traspa
so dos depósitos dos coefi
cientes de caixa das caixas 
e cooperativas de crédito 
bascas, uns 100 mil millóns 
de pesetas. 

Pala sua parte, o vice-le
hendekari, Fernando Buesa, 
afirmou que "cun instrumen
to asi, teña a forma que te
ña, poderiamos xestionar de 
xeito máis eficaz, máis bara
to e con máis rendemento 
as actividades económicas 
das administracións públi
cas bascas e mesmo impli
car ou asociar a capitais pri
vados neste tipo de movi
mentos potenciando que o 
sector financeiro se implique 
máis naquelas políticas bá
sicas da comunidade autó
noma. 

Este banco nacerá en prin
cipio cun capital social de 3 
mil millóns de pesetas. Nos · 
orzamentos do ano 1993 
está incluida unha partida 

Segundo Larrea, o Estatuto Fraga, mália os seus abcesos galeguistas, mantén de 1500 millóns, ampliábeis 
confire competéncias ex- posturas apostas ao nacionalismo conservador basco. a 2000. o restante será fi-
clusivas sobre o crédito público e mento basca o que ten que dicer nanciado palas tres grandes di-
banca. Seria polo tanto o Parla- si ao banco. putacións. 

A proposta 
tamén existe en Galiza 

A proposta de criación dun banco 
público galega ven de vello. Fora 
xa apontada por Valentin Paz An
drade na sua obra Galiza como 
tarefa e posteriormente retomada . 
por alguén tan pouco sospeitoso 
de nacionalismo como Meilan Gil 
na sua obra El Estatuto Gallego. 
Nos últimos anos foi o BNG o 
que máis insistiu na necesidade 
deste instrumento para dinamizar 
e coordinar a política galega, ca
rente dunha estratéxia de desen
volvimento. 

O actual presidente da Xunta, 
mália o seu atrevimento en pos
turas formais -autoidentificación, · 
administración única etc.- ·opú
xose en todos os debates parla
mentários á esta proposta, consi
derando que toda iniciativa eco
nómica debe ser privada.• 
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•Crise nas 
Xuventudes 
Socialistas 

A Executiva Nacional Galega 
das Xuventudes Socialistas 
demitiu en pleno o pasado 
Domingo, acusando a dous 
membros da Executiva Federal 
de Juventudes Socialistas de 
España de "tratar de derrocar á 
dirección galega". Anabel Cruz, 
Secretária Xeral -agora en 
funcións-, asegurou que os 
devanditos membros da 
Executiva Federal de se 
transladar desde Madrid para 
pagar dietas para que alguns 
afiliados que non adoitan 
participar, acudisen ao Comité 
Nacional do Domingo e tentar, 
asi, facer tambalear a Executiva 
Galega. 

O ex dirixente estudantil e 
antigo Secretário Xeral das 
Xuventudes Socialistas, David 

. Balsa, aparece, segundo as 
afirmacións de Anabel Cruz, 
como instigador do desembarco 
dos membros da Executiva 
Federal. Oeste xeito, Balsa 
poderia tentar recuperar a 
dirección galega no congreso 
extraordinário que terá que se 
celebrar en Decembro. Detrás 
de Balsa, prestándo o seu 
apoio están Carlos Príncipe e 
Maria Xosé Porteiro. A pugna 
entre guerristas e renovadores 
seria motivo de fondo neste 
conflito.+ 

• Baixo 
crecimento 
para España, 
ltália e 
Alemaña no 93 

O Centro de Predicción 
Económica ven de asegurar que 
España será un dos Estados da 
CE que máis sofrerá a crise o 
vindeiro ano, que virá 
acompañado unha taxa de 
crecimento inferior ao 1 % e un 
incremento do PIS de entre O 1 % 
e o 1,3%. "Cun incremento do 
PIS inferior ao 2% destrúese 
emprego", indica o informe do 
Ceprede. 

Alemaña e ltália seguen a España 
en canto ao baixo nível de 
crecimento e Franza pasa a ser o 
Estado da CE con maior taxa de 
expansión, cun 2,7% do seu PIB.+ 

•A esquerda 
consegue a 
maioria 
absoluta en 
Lituánia 

O Partido Laborista 
Democrático, de Alguirdas 
Brazauskas, fíxose coa maioria 
absoluta dos 141 escanos que 
compoñen a cámara lexislativa 

XOSÉ LOIS 

lituana na se·gunda volta das 
eleicións, celebrada o pasado 
Domingo 15. 

O principal derrotado, o 
direitista Vitautas Landsberguis, 
manifestou que as 
reminiscéncias do pensamento 
soviético entre a povoación 
foran unha das causas da 
vitória de Brazauskas, quen non 
entrou en valoracións sobre as 
razóns do seu triunfo eleitoral 
pero se apresu rou a recordar 
que "só o 6% dos nasos 

militantes foron do PCUS". 

Brazauskas foi un dos primeiros 
líderes da esquerda do Leste 
quen de conciliar o sentimento 
nacionalista cos pontos de vista 
progresistas, o que o levou a 
rachar co PCUS aló polo 89. 
Hoxe o seu partido ten que 
suportar a contínua acusación de 
ex comunista. Por esta razón 
Brazauskas sinalou que son 
social-demócratas e que o 
próprio leltsin abandonou o 
PCUS moito máis tarde ca eles.+ 

• Peden 
a demisión 
do Director 
Xeral da Mariña 
Mercante 

Un centenar de m~riños 
mercantes manifestáronse 
o Martes 17 diante da 
Delegación do Governo e a 
Comandáncia de Mariña 
para protestar pola decisión 
da dirección xeral da 
Mariña Mercante de 
suprimir a obrigatoriedade 
de embarcar oficiais de 
rádio en todos os 
buquessob pavillón 
español. Asimesmo,por 
esta mesma razón, os 
manifestantes solicitaron a 
::.:;misión do Director Xeral 
..Ja Mariña Mercante, Rafael 
Lobeto.+ 

• O Alcalde de Tui 
non ten quen lle 
pague 

O Alcalde de Tui, Miguel 
Anxo Capón Rei , cobra o 
seguro de desemprego ao 
mesmo tempo que recebe 
do Concello diversas 
cantidades de diñeiro en 
conceito de tarefas 
municipais, entre as que se 
atopan a asisténcia ao seu 
pasto de Alcalde, polo que 
ingresa 4.000 pesetas 
diárias. 
Capón Rei non ten 
dedicación exclusiva, polo 
que tamén cobra o paro 
desde Agosto deste ano, 
ainda que foi en Febreiro 
cando cesou na empresa 
en que traballaba. A 
cantidade mensa! que 
recebe do paro é de 
144.000 pesetas, a máxima 
posíbel e ten direito a 
continuar até o ano 94. 
Segundo estas cantidades, 
Capón Rei percebe de 
fundos públicos perto das 
300.000 pesetas.• 

• Manifestacións do naval, pataca e estudantado 
Os traballadores do naval da Ria de Vigo comezaron, o Mércores 18, un calendário de mobiliza
cións iniciadas ese mesmo dia cunha concentración a primeira hora da mañá diante dos seus 
resp~ctivos centros de traballo, para marchar lago en mé!nifestación até o centro da cidade. Os 
traballadores peden planos industriais que garantan o futuro do sector. 
Tamén o Mércores 18 as ruas de Compostela presenciaron unha manifestación protagonizada polos 
produtores de pataca da Limia,en protest~ polos,baixos_prezos d~ste tubérculo.Dezaseis aut~~use~ 
transladaron aos manifestantes desde a Llm1a ate a capital do pa1s, onde desde as 12 da mana soli
citaron unha solución para o eu problema e a garantia duns prezos mínimos para este produto. 
Ademais, os representantes do Sindicato Labrego Galega, o_rganización sindical representiva da 
Límia mantiveron contactos coa embaixada cubana en Madnd para tratar de chegar a un acordo 
que f~cilite a venda da pataca galega ~n Cuba a cámbio de azúcar. . . ; 
Por outra parte o Mércores 25 habera unha folga de estudantes e unha marnfestac1on en Com
postela convoc~da polos Comités Abertos de Faculdade para presionar á Xunta para que incre
mente os orzamentos para o sistema educativo.• 

• Membros de CG 
disconformes coa 
CNG queren 
organizarse 

Tres coñecidos militantes de Coalición 
Galega aseguran contar co apoio de 
Santos Oujo e o 50% da militáncia para 
montar, se é preciso, unha forza para evi
tar diluirse politicamente no caso de inte
grarse o seu partido na Converxéncia 
Nacionalistas Galega, logo de non estar 
dacordo con esa integración. Tratarian de 
sobreviver até as próximas eleicións. • 

•O PSG-EG de Vigo 
sen secretário 
político 

Despois da demisión de Manuel Bragado 
como Responsábel Político Local en Vi
go, en desacorde coa política do PSG
EG pala refundación, o PSG-EG non ten 
Secretário Político nesta cidade, logo de 
no Consello Local celebrado o Martes 17 
non ser eleita nengunha persoa para 
ocupar este posta. 

Fontes do PSG-EG en Vigo aseguraron 
que neste momento non é tan importante 
elexir Responsábel Político como conti 
nuar as negociacións e conversas con 
distintos colectivos para acadar o maior 
apoio posíbel para levar a bon termo a 
refundación desta forza, que estará imer
sa en Unidade' Galega.• 

• Folga de f ame 
dos presos 
independentistas 

O pasado Domingo cinco presos indepen
dentistas galegas comezaron unha folga de 
fame para conseguir das autoridades peni
tenciárias o agrupamento e translado aos 
cárceres galegos. Esta taiga de fame forma 
parte dunha campaña promovida polos fa
miliares dos presos, asi como das organi
zacións de apoio, e acadará o maior nível 
de reivindicación para o seu translado con 
motivo das festa de Nadal. 

Os presos en folga de fame son Xan Car
los Deibe, encadeado en Córdoba, Duar
te Abal, no cárcere de Teruel, Xavier Fil 
gueira, que cumpre condena en Jaén, 
Manuel Quintá, preso en Sevilla e Ramón 
Piñeiro que está recluído en Ocaña. 

Os familiares dos presos independentis
tas criticaron o desprazamento aos cár
ceres galegas de presos doutras comuni
dades autónomas. 

Por outra banda, o Parlamento catalán 
aprobou a instáncias de E RC un ha pro
posición non de lei para que a Generalitat 
solicite do Governo central a posta en li
berdade ou o retorno a Catalunya dos 
presos independentistas que asuman a 
via democrática.• 

• Vitória da oposición 
nas eleicións 
municipais brasileiras 

O Partido do Movimento Democrático Bra
sileiro (PMDB), centrista, e o Partido dos 
Trabalhadores (PT), esquerdista foron os 
principais beneficiários do desgaste políti
co de Collar de Mela e se disputaron a vi
tória na segunda volta das eleicións muni
cipais, do pasado domingo 15. 

No Rio de Janeiro César Maia, do PMDB, 
avantaxou nun 4% a Benedita Silva, re
presentante do PT, e en Sao Paulo o di
reitista Paulo Maluf impúxose sobre 
Eduardo Suplicy, do PT. Oeste xeito o PT 
toma o relevo eleitoral dos partidos es
querda que antes apoiaban a Collar e que 
agora fan o mesmo con ltamar Franco.+ 
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ETICA NA POLITICA 

O fiscal xeneral do Estado paralisou as denúncias 

Sospeita de pactos ao máis alto · nivel 
nos casos de suposta corrupción en Cataluña 
• PACO SOTO/BARCELONA 

A decisión do fiscal 
xeneral do Estado, Eligio 
Hernández, de non 
propor accións penais 
contra dous conselleiros 
e catre ex conselleiros da 
Generalitat relacionados 
ca chamado "caso dos 
avais" concedidos pala 
Administración 
autonómica, através da 
Comisión de Axuda á 
Reconversión Industrial 
de Cataluña (CARIC), a 
empresas privadas, 
volveu pór sobre a mesa 
a existéncia de 
numerosas denúncias 
contra supostos casos de 
corrupción e a posíbel 
existéncia dun pacto ao 
máis alto nível. 

Eligio Hernández, alentado polo 
ditame emitido pala Xunta de 
Fiscais da Sala do Tribunal Su
premo, segundo o que se consi
dera improcedente denunciar o 
tema nos tribunais, xustificou a 
sua decisión en "razóns técnico
xurídicas". A resolución do fiscal 
xeneral do Estado non pudo 
apaciguar os ánimos, mentres 
que en Cataluña cunde a sensa
ción en amplos sectores sociais 
de que unha extraña política de 
pactos entre as cúpulas das prin
cipais formacións políticas, su
pervisada desde o Governo cen
tral, impede chegar até o fundo 
nos casos de presuntas corrup
cións e incompatibilidades. 

Posturas enfrentadas 

O caso dos avais do CARIC 
aponta directamente, non só ao 
Governo de Jordi Pujol, senón 
máis concretamente aos conse
lleiros de Economia e lndústria, 
Maciá Alavedra e Antoni Subirá. 
O asunto desvelouse cando a 
Fiscalía do Tribunal Superior de 
Xustiza de Cataluña (TSJC), cu
xo fiscal xefe é Carlos Jiménez 
Villarejo, remitiu un informe ao 
fiscal xeneral Eligio Hernández, 
no que se propuña a abertura 
dunha investigación sobre un 
presunto delito de malversación 
de fundos no que puderon inco
rrer seis cargos e ex cargos do 

Executivo catalán. A fiscalía de 
Barcelona propuxo entón que se 
tomasen cartas no asunto para 
investigar' este presunto delito, 
inda que insistindo na necesida
de de afondar na investigación, 
para determinar que relación po
dian ter no asunto o actual se
cretário xeral da Presidéncia da 
Generalitat e primo de Jordi Pu
jol, Joaquim Figa, e o responsá
bel da Sindicatura de Cantas, 
Xavier Vela. A saída á luz públi
ca do citado informe provocou 
bastante rebúmbio e un certo 
mal sabor de boca nalguns con
sel lei ros e dirixentes de Con
vergencia Democrática de Cata
lunya (CDC), que, dita sexa de 
paso, non atravesa un dos seus 
mellares momentos políticos. Asi 
as causas, Pujol, coñecido pela 
sua capacidade para sair das si
tuacións máis adversas e o seu 
enorme poder de convicción, re
accionou dicindo que se trataba 
dunha vella táctica malévola, cu
xo obxectivo era "buscar o des
gaste e o desprestíxio persoal, 
como ocorreu no caso de Banca 
Catalana". A oposición parla
mentária reaccionou , alguns, co
mo IC, PP e ERG, con contun
déncia; outros, os socialistas do 
PSC, con menos convicción, in
da que intentando tirar proveito 
da situación. Todo parecia a 
ponto de estalar cando chegou a 
decisión do fiscal xeneral do Es
tado. Esta, a xuízo do presidente 
catalán, "non podia ser doutra 
mane ira", mentres que para ou-

Eligio Hernández, un fiscal a medida 
do PSOE 

Miquel Roca teria deixado a secretaria e CiU para ser ministro nun futuro governo 
de coalición. 

tras líderes políticos, como o 
conservador Aleix Vidal-Qua
dras, "é un exemplo máis de que 

a fiscalia actua baixo control do 
Executivo". Sexa como sexa, a 
sensación máis xeralizada é de 

UNHA DECISION ELEITORAL 
XAN CARBALIA 

Leopoldo Torres aspiraba no 89 a sair senador e presidir a Alta Cá
mara. Declarou á prensa que se sentia frustrado "porque llo queria 
adicar á miña nai". Como prémio puxérono á frente da Fiscalia Xeral 
do Estado. Paradoxicamente non foi quen de exercer no pasto como 
políticamente lle reclamaba o seu partido e o sustituto, Elíxio Hernán
dez, deixou ver en moi poucos meses de actuación que el si vai por 
direito. 

Despacha os asuntos cunha fidelidade partidária perigosa e a sua 
decisión -dacordo coa Xunta de Fiscais do Supremo- de retirar as 
acusacións no que xa se coñecia como Caso Planasdemunt, tan 
inesperada, deixou espida a existéncia dun pacto entre Convergen
cia e PSOE que a dimisión de Roca da secretaria xeral xa deixara 
entrever. 

A posibilidade de que a convocatória de eleicións xerais se adianten 
ao· comezo da primavera toma máis carpo despois desta decisión 
que invalida un proceso que seria determinante á hora de artellar uns 
pactos que cada vez se albiscan máis atados no horizonte entre 
PSOE e nacionalistas conservadores cataláns e bascas. Miquel Ro
ca, sen atadura formal, poderia ser ministro.+ 

que "aquí non pasou nada". Esta 
é tamén a impresión que se ten 
no caso da presunta estafa de 
cerca de 4.000 millóns de pese
tas a pequenos investidores, 
cometida pala empresa BFP, ·e 
na que estaria relacionado Jordi 
Planasdemunt , ex conselleiro 
de Economía da Generalitat. 
Mentres que, por unha parte , 
fálase da necesidade de depu
rar responsabilidades e de che
gar até as últimas consecuén
cias, por outra, o xuíz de vixi
láncia penitenciária número 1 
de Barcelona, José Ramón 
Manzanares, xunto co fiscal de 
vixiláncia penitenciária , José 
Joaquim Pérez de Gregario, ve
se na abriga de abrir unhas dili
xéncias informativas para esta
belecer se Planasdemunt e ou
tros dos detidos estaban rece
bindo un trato de favor. 

Incompatibilidades 

Aos casos de presuntas corrup
cións uníronse as denúncias de 
probábeis incompatibilidades nas 
que terian incorrido altos cargos 
autonómicos. Ainda frescos na 
memória do cidadán de a pé nos 
casos "Prenafeta" ·e "casinos de 
Cataluña'', a vaga de denúncias 
sobre supostas incompatibilida
des puxo na corda frouxa a cre
dibi l idade do Governo de Jordi 
Pujol. E non é para menos. Re
cén descoberta a presunta esta
fa de BFP, todas as olladas se 
dirixiron ao conselleiro de Econo
mia, Macia Alavedra, a quen IC 
acusou de cometer incompatibili
dades co cargo público entre os 
anos 1982 e 1987, nos que pare
ce ser que ocupou responsabili
dades directas en várias empre
sas privadas. 

Tamén o conselleiro de Xustiza, 
o democristiano Agustí Bassols , 
acompañaba a Alavedra en car
gos nas mismas empresas e, 
segundo a denúncia de IC, com
patibilizaba a sua actividade po
lítica coa do secretário do Con
sello de Administración _da so
ciedad "Chasyr-Salud Compa
ñía de Seguros, SA", entre os 
anos 1986 e 1989. A causa re
matou con Alavedra negando 
rotundamente as acusacións, o 
Governo da Generalitat prome
tendo reforzar os mecanismos 
de control para evitar este tipo 
de corruptelas e o PSC acusan
do a Pujol de ter mantido unha 
atitude de "manga ancha" e de . 
"desídia, deixadez e falta de se
riedade". + 
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APARCAMENTO NAS CIDADES 

Como noutras cidades galegas, o concello de· Lugo apeita coas posíbeis pardas 

As contas ·da ORA non saen 
•FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

. Lugo ten, dentro de 
mura~las e nas ruas 
próximas á Ronda, perta 
das tres mil prazas de 
estacionamento. Prazas 
controladas e explotadas 
por empresas privadas. 
Aparkisa, no sistema 
O.R.A., con 1.700; 
Aparcamientos Miño, S.A., 
con 707; A/usa, unhas 200 
e outros tantos nun 
estacionamento 
xestionado por un 
particular. Se os monxes 
praticaban o "ora et -
labora", en Lugo, mentres 
se labora, convén non 
esquecer o sistema ORA. 
Grua, cepos e multas 
están ao axexo dos 
despistados. 

Á suba anunciada do imposto de 
circulación súmase a implanta
ción extensiva e intensiva da Or
denanza Reguladora de Aparca
mento (ORA), co apoio loxístico 
da grua e mais dos cepos. A 
equipa de governo, co paso de . 
Mourente ao Grupo mixto, libe
rouse do cepo que lle impedia 
mobilidade. Non só no tema 
Tránsito senón na modificación 
das normas, 18 prezos públicos 
e 17 taxas, que estarán en infor
mación pública, por mor das re
clamacións, até o 1 O de Decem
bro. O papel da oposición, na 
ORA, foi desigual. A CNG prati
co u, sempre, a abstención. O 
PSOE pasou de aprobala, na an
terior corporación, a pedir que se 
reducise nos últimos plenos. A 
oposición, nos plenos e apoian
do á viciñanza, veu por EU e 
mais o BNG. De non haber unha 
ORA, reducida ao casco amura
llado, preferían unha Zona Azul, 
tal como estaba hai pouco, aten
dida por unha cooperativa de mi
nusválidos. 

No último pleno de Outubro, o 
BNG, apoiándose no contrato de 
Aparkisa co concello e logo de 

PLAN HIDROLÓXICO 

teren perdas por 25 millóns de 
pesetas, en catro trimestres con
secutivos, pediu a rescisión da 
concesión. O concelleiro de 
Tránsito aduciu que "iso seria así 
no suposto de a ORA funcionar, 
desde o primeiro momento, en 
debidas condicións. Comezou, 
nunha primeira fase, con 300 
prazas, meteuse polo meio o 
San Froilán ... enfin! Que a ORA, 
completa, veu cinco ou seis me
ses despois. Ternos que agardar 
a ver o funcionamento coa apro
bación definitiva". 

Aparkisa, cando se lle adxudicou 
a explotación, calculaba uns be
nefícios de 11 millóns. Cantidade 
que se repartiria, anualmente, 
con 3 millóns para a empresa e 7 
para o concello . Segundo o 
BNG, "o estudo de Aparkisa tru
cárono á alza, dicindo que agar
daban ter uns benefícios anuais 
de máis de 20 millóns, en clara 
contradición co anterior. As can
tas, con este tipo de empresas, 
son moi pouco controlábeis. Ain
da que o concello ten direito a ter 
un inspector, mentres se recada, 
non o pon". 

Hai un paralelismo entre o· que 
pasa cos autobuses urbanos e o 
qüe pode pasar con Aparkisa. 
Na oposición nacionalista vese 
asi: "nos autobuses urbanos se
.mella que, cantas máis perda-$ 
máis ganáncias, tendo en canta 
que ten que afrontalas o conce
llo. Aparkisa non simularia per
das a non ser no caso de ter a 
garantia de non rescisión do con
trato. Non sabemos se terá pac
tad o, por detrás, co PP esa 
cuestión. De ter esa seguranza, 
por que non ia estar simulando 
perdas?Teria que chegar a acor
dos económicos co concello ou 
ben presionar coas perdas para 
mudar, cada pouco, as zonas 
ORA buscando rentabilidade". 

X. M. Castro, o concelleiro, di es
tar "seguro, por informes xurídicos 
que teño sobre o particular, de 
que as perdas serian unicamente 
risco e ventura de Aparkisa". 

O confl ito da grua 

Pérez Cegúndez, xerente de 

·... .. ~ \ . .... 

A oposición denúncia a falta de ~ontrol sobre a recadación da ORA. 

Aparkisa, recalca que fan un ser
vizo público e que deberia de 
funcionar a grua constantemen
te. "Teria que ser o xuíz quen de
terminase se é legal ou non .. En 
moitos sítios estamos a retirar 
coches e non pasa nada. Nou
tros si." A F. Blanco, traballador 
da Telefónica, levoulle a grua o 
coche da empresa. Foi un Ven
res e recuperouno o Luns. Fixo a 
reclamación asesorado por un 
avogado. O xuíz, que se intere
sou por saber se o veículo esta
ba debidamente identificado, re
solveu que se devolvese ao seu 
dono. Contrariado o concelleiro 
por esta decisión, tivo que escoi
tar, por boca do xuíz, que "un ca-

che, sobre a beirarrua, non é 
obstaculización grave do tránsi
to". Como solución alternativa, 
no concello discorreron pór ce
pos. Servizo que pedira xa Apar
kisa, no mes de Agosto, ofere- . 
céndose eles a usalos, pór per
soal e equipas, tendo resposta 
do alcalde coa adxudicación pala 
via de urxéncia. O BNG apontou 
que era unha medida máis "de 
dubidosa legalidade, tanto na 
Folla de Condicións do Servizo, 
_como na posta en prática". 

Nunha aliada ao calendário de 
semanas pasadas, chaman a 
atención estas decisións. En 
Agosto, Aparkisa solicita para si 

Adega critica a pl~nificación das águas porque consinte a contaminación 

O país dos mil rios 
seguirá sen cauces de protección 
•MANUEL VILAR 

O proxecto de Plano 
Hidrolóxico abranxe as 
caneas dos rios Miño, Sil, 
Cabe e Lí mia, polo que 
afecta a máis do 50% do 
território galega e a un 
40% da povoación. O 
Plano foi elaborado polo 
ministério de Obras 
Públicas e Transportes, 
que é o que ten as 
competéncias sobre 
estes rios. 

A Xunta da Galiza corresponde
ríalle ter que elaborar outro Pla
no Hidrolóxico para a Galiza 
Costa, mais nada se sabe del, 
polo que ADEGA califica de 
irresponsabilidade grave a reali
zación de actuacións illadas e 
descoordenadas, en vez de se 
decidir por unha planificación sé
ria e consensuada. 

O rexeitamento de ADEGA bása
se, en liñas xerais, en que o pro
xecto "non enfrenta o problema 
do deterioro e contaminación das 
águas, situación grave na maior 
parte dos 'ríos", polo que incum
pre as directivas da CE sobre os 
prazos e condicións de águas re-

siduais . Tampouco garante o 
mantimento da calidade actual 
das águas. O proxecto autoriza a 
captación de até un 75% dos 
caudais meio-ambientais míni
mos, non só para cobrír necesi
dades básicas de abastecimen
to, senón tamén para usos in
dustriais, polo que o empibra
mento da·calidade das águas ve
rase agravado. 

Outro ponto polo que ADEGA re
xeita o proxecto é o da participa
ción cidadá no control e segui
mento do Plano, que nen tan se
quer é contemplada, tan só a da 
administración e a dos grandes 
usuários, que veñen senda os 

responsábeis da sua degradación. 

O Plano tampouco é moi claro á 
hora de talar de "protección". Non 
se tala de protección de caneas 
onde aínda quedan povoacións 
de salmónidos e tan só se men
cionan uns poucos tramos de ri
beira de río, polo que non se pon 
freo ao proceso acelerado de de
forestación , erosión e degrada
ción ecolóxica que sotren actual
mente. No Plano non se conside
ran de especial protección tra
mos de ríos polo seu valor ecoló
xico, tan só por ser fonte de re
cursos para o abastecimento. 

Ali onde as águas baixan alta-

o servizo de cepos no sistema 
ORA. Nos últimos dias de Se
tembro, un decreto da alcaldía 
evidéncia o incumprimento pro
gresivo da Normas do sistema 
ORA. Ao tempo, anunciaba xa o 
uso de cepos ou a retirada de 
coches. En Novembro, o día 1 O, 
remataba o prazo de consulta 
das condicións do servizo de ce-

. pos na ORA. Algo que por decre-
to de urxéncia da alcaldía se lle 

:. adxudicara a Aparkisa. Neste 
-. · mesmo mes, o dia 12, remata o 
,. prazo de reclamacións ou obser-

vacións, diante da solicitude para 
... : abrir un aparcamento que xa vi
'. ña funcionando desde había 
~ máis de dous anos. O día 16 re
:: mataba o prazo, a efeitos de re
: clamacións , pala solicitude de 
_ ·fianza, apresentada por Aparca-

mientos Miño, S.A., que cons-
. truiu os tres polémicos estacio

namentos subterráneos na cida
de. Ese mesmo día, a A.VV. de 
Caiñós reúnese e acorda reco
rrer, por escrito, a criación en vá
rias ruas da sua zona do sistema 
ORA. Ainda hai prazo, até o 1 O 
de Decembro, para reclama
cións, antes da aprobación defi
nitiva, por parte do concello, da 
modificación de Ordenanzas Fis
cais que teñen a ver con: licén
cias de auto-táxis, imobiliza
cións, retirada e depósito de veí
culos abandonados ou etaciona
dos defectuosa ou abusivamente 
na vía pública, o Imposto de Cir
culación e mais o aproveitamen
to especial da via pública con es
tacionamentos de veículos (sis
tema ORA). E ainda máis. Dous 
dos estacionamentos que funcio
nan a ceu aberto dentro da mu
ralla queren modernizarse. O de 
Alusa, perta do Gran Teatro, logo 
de váríos anos funcionando, soli
citou a construcíón de plantas 
subterráneas. Parece que en Lu
go lle puxeron pegas a espera 
do PEPRI, ainda que a Xunta lle 
teria dado o visto bon. 

Perta do bairro do Miño (o bairro 
chino) ven funcionando, hai máis 
de dous anos, outro estaciona
mento . O xerente, Guerreiro 
Vázquez, solicita agora a licéncia 
municipal de abertura. No negó
cio dos autos, todos queren por
se na grella de saída. • 

mente contaminadas, casos dos 
ríos Barbaña e Tea, e hai unha 
forte presión popular para que se 
construan depuradoras, o Plano 
non prevé actuacións até o hori
zonte 1998-2000. Recoñécese 
que a situación da calidade das 
águas non variará substancial
mente, polo que no caso concre
to de Lugo, as águas do Miño 
seguirán toda esta década na si
tuación actual ou piar. 

O Plano si considera a construción 
de dous encaros no Miño (Saltar e 
Labrada), asi coma o de Censa. 
Coa construción deste último, des
truiríase un dos pucos vales gla
ciares cos que canta a Galiza. • 



GALIZA E MUNDO· Nº544-19DEN~V~~~~= 9 , -1--------------A TRANSFORMACION DAS EMPRESAS FAMILIARES DA COMUNICACION 

Moll esixe a realización dunha auditoria no periódico ourensan 

Faro de Vigo en conversas 
para a' compra de La Región 
•M. VEIGA 

O grupo Prensa Ibérica, 
proprietário de dez 
periódicos, entre eles Faro 
de Vigo, ademais de vádas 
emisoras de rádio e 
revistas, realizou xestións 
nas últimas semanas para 
a compra de La Región 
que na actualidade ten 
abertaunhaimportan~ 
ampliación de capital. 

As conversas encóntranse nes
te intre paralizadas, á espera da 
auditoria que o Grupo Mol/ -co
mo tamén é coñecida Prensa 
Ibérica, en base ao apelido do 
seu principal proprietário, o ca
nário Francisco Javier Moll
pretende realizar como esixén
cia prévia á compra do xornal 
ourensan. 

Ceferino de Bias, director de Fa
ro de Vigo , afirmou a A Nosa 
Terra, que o grupo Prensa Ibéri
ca "sempre está aberto a com-

Grupo Moll 

1 

prar xornais que resulten intere
santes", pero negou que neste 
intre existan conversas para ~ 
compra de La Región, "ainda 
qu~ si as houbo hai algun tem
po", sinalou. 

Pola sua parte , Alfonso Sánchez 
Izquierdo, director de La Región, 
considera que a ampliación aber
ta polo seu periódico "segue a 
tendéncia das modernas empre
sas de comunicación que buscan 
a pluralidade do seu capital". 

La Región S.A. é propriedade 
da família Outeiriño e, segundo 
outras fontes , encóntrase con 
problemas para culminar a sua 
ampliación de capital, dado que 
a venda de accións teria sido 
prevista coa intención de non 
perder o control , quer dicer, o 
paquete maioritário de accións. 
La Región arrastra certas dificul
dades financeiras desque nos 
anos setenta o grupo familiar 
proprietário apostara pola cria
ción dunha estación invernal en 
Cabeza de Manzaneda que non 
deu os resultados económicos 
previstos. 

Francisco Javier Moll de Miguel 

1 1 

Consecuéncias 
para outros méios 

A adquisición de La Región por 
parte de Grupo Mol/ , de levarse 
a cabo, poderia ter importantes 
consecuéncias no mercado da co
municación. Un dos afectados se
ria o diário Atlántico, propriedade 
actualmente do grupo La Región, 
e directo competidor de Faro de 
Vigo. Tamén a Axéncia Galega 
de Notícías, participada por La 
Región, poderia sofrir restricións 
en favor de Epi-Press, axéncia 
propriedade de Prensa Ibérica. 

A compra de La Región consoli
daría, coa undécima cabeceira, 
a implantación do grupo Moll na 
prensa local de todo o Estado, 
unha expansión que comezou en 
1984 coa compra de tres xornais 
(La Nueva España de Oviedo, 
Información de Alicante e Levan
te de Valéncia) na subasta da 
Cadea de Méios de Comunica
ción Social do Estado (antiga 
Prensa do Movimento). O custo 
total dos tres periódicos foi de 
1650 millóns de pesetas.+ 
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CANARIA S.A. VALENCIANA S.A. ALICANTINA S.A. ASTURIANA S.A. 
Adquirido o 98, 78% en 1982 Adquirido o 100% en 1984 Adquirido o 100% en 1982 Adquirido o 100% en 1983 

111 Ingresos 1990: 2.900 millóns Pta por 498 millóns Pta por 621 millóns de Ptas. a MCSE por 531 millóns Pta. 
Empregados 1990: 202 Ingresos 1990: 1.540 millóns Pta. Información (1931) La Nueva España (1936) 

Diario de Las Palmas (1893) Empregados 90: 125 
La Provincia (1911) Levant~EI Mercantil Valenciano 

(19.W-1872) 
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FARO DE VIGO, S.A. LAOPINIÓN DE LA OPINION DE DIARIO DE IBIZA, S.A. 
Adquirido el 98, 78% en 1986 MURCIA, S.A. ZAMORA, S.A. Adquirido en 1991 
Ingresos 1990: 1.985 millóns Pta Fundado en 1988 Fundado en 1990 Diario de Ibiza (1893) 

Empregados 1990: 195 La Opinión de Murcia (1988) La Opinión de Zamora (1990) 
z Faro de Vigo (1853) 1. 'º 

• 
EDITORIAL BALEAR, S.A. 
Adquiridoo53,71 %en 1991 en 
730 millóns Pta. e oferta sobre o 

Radio Canarias Las Palmas resto por 629 millóns Pta. 
Radio Canarias Sur .Ingresos 1990: 1.052 millóns Pta. -• Radio Canarias Telde Empregados 1990: 92 

(Asociadas a Antena 3) Diario de Mallorca (1953) 

Radio 7 Palma de Mallorca 
Radio 7 Ibiza 
Radio 7 Inca 

Radio 7 Menorca • 
Radio 7 Santany 

Radio Diario de Ibiza 
(Cadena Ibérica) 

PROINOSA 
Adquirido o 83% en 1991 
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A expansión do grupo Moll realizouse ao abelro da privatización da Cadea de Meios de Comunicación Social do Estado levada 
a cabo polo Partido Socialista entre 1982 e 1984. 

NORMALIZACIÓN LINGÜISTICA 

Sanidade permite o paso de productos que 
incumplen a lei de etiquetaxe en matéria lingüística 
•X.C. 

A pulcritude legalista que esgri
miu a Xunta á hora de aperceber 
a Erica-Mel pola etiquetaxe en 
galega, fica máis en evidéncia 
cos documentos do Ministério de 
Sanidade aos postas fronteirizos 
suxerindo facer a vista gorda en 
matéria de etiquetaxe, mesmo 
se non están en castellano. Os 
comércios están cheos de pro
ductos aos que ninguén entende 
as etiquetas. 

Desde os Pantalóns Caster que 
vende a multinacional C&A (cun
ha meirande parte de roupas 
Made in Spaín feitas) ás tarxetas 
dos tacógrafos de autobus en 
alemán, desde a meirande parte 

dos licores e whiskies a marcas 
de comida de gatos, ninguén pon 
extremas á entrada destas mer
cancías en calquer idioma, dan
do prioridade ao direito comercial 
e deixando en segundo plano 
esa característica que tamén re
colle a leí. 

A circular que deu a coñecer a 
Mesa abonda nesta paradoxa 
que salienta o afán inquisitoriál 
do Delegado de lndústria da Co
ruña e os seus solidários supe
riores. Con efeito, o Ministério de 
Sanidade nun escrito ás adminis
tracións periféricas, nomeada
mente ás fronteiras, ordena "que 
non se deteñan as mercadorias 
non etiquetadas en castellano". 
Ante a petición de aclaracións 

aclara neutro escrito "pésie á in
suficiéncia xenérica de dados na 
etiqueta, ou figurar esta en idio
ma estranxeiro .. . darase entrada 
ás mesmas". 

Como denúncia a Mesa "abonda 
con ler as etiquetas en calquer 
tenda que comercialice produc
tos estranxeiros: todos están no 
idioma de orixe ou no hexemóni
co inglés. Deixan pasar todo e 
consideran que non é xogo timpa 
paralisar as partidas que chegan · 
ás fronteiras. De feíto danse con 
frecuéncia casos de inmobiliza
ción de partidas por motivos sa
nitários ou doutra índole pero es
tá por darse o primeiro caso de 
inmobilización ou apercebimento 
por motivos lingüísticos".+ 

No me sale de los . cojones 
(presidente Fraga) 
"O ruido do disparador (da cámara de fotos) alerta ao presidente 
(Fraga) e faino reaccionar de forma inmediata: "Esa foto no está 
autorizada y no lo está por una razón hormonal muy simple: 
porque no me sale de los cojones". O presidente da Xunta 
incriminaba <leste xeito a un fotógrafo de La Voz de Galicia 
enviado polo xornal a informar dunha caceria en Lugo do xefe do 
Govemo autónomo. "A história arrinca ás nove da mañá do 
Domingo nun hostal próximo ao monte de Quiroga, onde estaba 
prevista a batida de xabarins -explica unha crónica de a redacción 
de LA Voz DE GALICIA en Monforte, publicada o 17 de Novembro-. 
Fraga apreséntase en hora e encerta os preparativos da monteiria. 
Un xornalista mide a luz e proba a cámara cunha imaxe que 
considera inócua: O Presidente a calzar as botas, sentado nun 
turismo coa porta aberta". Despois de Fraga expoñer a sua razón 
hormonal, senténcia: Para sacar fotos, hay que pedir permiso. O 
delegado da Presidéncia, Sánchez Carro, léva ao fotógrafo nun 
aparte para lle facer algunhas consideracións "Como se lle ocorre 
facer esas fotos sen permiso? Esta é unha visita privada e non se 
poden tirar fotos segun lle pete". O ex-delegado do ministério de 
Información y Turismo en Lugo prosegue a sua recomendación: 
"Eu son xornalista e vostede debería lér a Constitución. O 
Presidente saiu na miña defensa porque non quería que eu 
quedase como un palanganeiro (o Delegado axudaba a Fraga a se 
calzar as botas no momento da foto) e poderia ter reaccionado 
meténdolle unha óstia. Eu entenderiao porque seguramente tamén 
eu teria reaccionado meténdolle unha óstia". Na interpretación de 
Sánchez Carro "nas visitas privadas, compre pedir permiso para 
tirar fotos ". O delegado da Presidencia res posta ao fotógrafo que lle 
pergunta se como xomalista ere que se poden lograr boas fotos 
pedindo permiso: "As veces non é agradável , pero facendo a 
pelotilla poden conseguirse moitas cousas". O resto dos diários 
galegas, agás El Progreso, silenciaron o incidente. 

Angola polo seu nome 
"Desde as eleicións de Angola, o pasado 29 de Setembro, foi 
recalcitrante a negativa a culpar a quen ten a culpa: a Unita por non 
querer aceitar o veredicto das urnas". O comentário editorial de THE 
GuARDIAN de 4 de Novembro critica o patemalismo de insti.tucións e 
govemos que non queren chamar polo seu nome o que ocorre na 
Angola. "O Consello de Seguridade das Nacións Unidas 
pronunciouse ~ncol de Angola despois de moito tardar. Mais recusou 
mencionar á Unita ou o seu líder jonas Savimbi, como causantes de 

que se rompese a paz despois das 
eleicións. No canto, dixo que todos 
aqueles partidos que non 
cumprisen os acordes de paz serian 
sancionados pola comunidade 
internacional. O secretário xeral da 
ONU, o ·Reino Unido e os Estados 
Unidos fixeron tamén un 
chamamento a ambasduas partes 
para que desen un paso atrás. Esta 
resisténcia a chamar as cousas polo 
seu nome é algo máis que pura 
diplomácia. Endebén, meiadores 
occidentais oferecéronlle parte do 
que non puido acadar cos votos. Os 
padriños de Savimbi (Estados 

Jonas Savimbi. Unidos Suláfrica e Israel) fixeron 
como que non es.coitaban o aviso de Sa~imbi de que non aceitarla 
un resultado contrário das urnas. Pero cumpriu precisamente a sua 
ameaza. Ninguén aceita a pretensión da Unita de que as eleicións 
foron un fraude. Pero agora os meidadores recomendan ao MPLA 
que governe con Savimbi. O enviado especial norteamericano 
Herman Cohen permiti.use mesmo dubidar do direito do MPLA a 
formar governo. Consideran que o que é válido para as eleiciós ns 
Estados Unidos, non serve paera os angolanes". 

A peste da Terra Cha 
"A peste está no aire, paréceme a min e a moitos veciños meus e a 
alguns sábios biólogos que non teñen as conciéncias vendidas: a 
peste ven cara nós da banda das Pontes de García Rodríguez", 
escrebe Dario Xohán Cabana no número de Outubro de ADIANTE, 
baixo o título Contaminación. "Cando eu era pequeno, na nosa 
casa, en Roás da Terra Cha, habia moitas maciñeiras que daban 
variadas mazás: molariñas de cedo, temperás, camoesas, de tres en 
rabo, peros repinaldos, pardas ou reinetas, peros de rabo de can, 
outras pardas doces, que só me gustaban a min ( ... ) Agora, en Roás 
case non se logra froita . Diversas pragas e enfermidades coutan a 
floración, ou fana estéril, ou apedran os froitos xa en verde, 
apodrentándoos e manchándoos ou facéndoos pequenos contra 
natura. Non valen fumigacións nen coidados posíbeis para nós (. .. ) 
As chamineas da Térmica (de As Pontes) infestan a Terra Chá de 
diversas merdadas. Con ácido sulfúrico. Con venenos para as 
árbores e para as herbas e para os animais e para nós . Se ten medo 
aos teimosamente pregoados efectos do tabaco, calquera pode 
deixar de fumar, pero na Terra Cha ninguén pode deixar de 
respirar o aire envenenado pola térmica de As Pontes". + 



10 ~~~~~9~EMBRODE1992 GALIZA.E MUNDO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

A R X EN T l NA E A SAÍDA DA CRISE ECONÓMICA 

A folga do 9 de Novembro, un aviso á política peronista 

Menem vende O Estado e. 
converte en eterna a débeda arxentina 
•JUAN C. MTNEZ. BETELU/B. AIRES 

Mentres o presidente 
Carlos Menem segue a 
proclamar o simbólico 
ingreso da Arxentina no 
Primeiro Mundo, o país 
real debátese no meio 
dunha treboada 
económica que está 
facendo estragos na 
indústria, o comércio e a 
produción nacionais a 
favor da crecente 
concentración de poder 
económico dos grandes 
capitais, beneficiarios 
directos da implacábel 
política de privatizacións. 

O Estado foi perdendo devagariño 
o manexo da economia ao trans
ferir o património de empresas 
claves como teléfonos, ferrocarrís, · 
luz, gas, electricidade, aerolíneas 
e petróleo. O ministro de Econo
mía, Domingo Cavallo, prosigue 
adiante co plan de axuste que ten 
como principal obxectivo o pago 
da débeda externa, rebaptizada 
polo inxénio popular como "a dé
beda eterna". Tan eterna como as 
angúrias dos quince millóns de ar
xentinos que acadaron a .nada en
vexábel categoria de probes nun 
país onde os governantes entre
gáronse a unha vida fastuosa que 
supera os límites do imaxinábel. 

Nen sequer o exemplo brasileiro 
que sacudiu a Collar de Melo foi 
quen de frear as ofensas públicas 
que o presidente e os seus cola
boradores, parentes e amigos 
transmiten a cotio ao resto dos ci
dadáns. Como se a impunidade 
estivese incorporada definitiva
mente á culitura deste país, nin
guén se sinte na abriga sequer de 
gardar as formas. O mesmo presi
dente pede, esixe e abriga aos 
seus compatriotas a vivir na total 
austeridad9', pasa máis horas nos 
avións, praCticando deportes ou 
alternando coa alta burguesia que 
nas tareas de governo. 

Nunha das suas últimas viaxes ao 
exterior, Menem arrastrou consigo 
a un cento de persoas nas que in
cluiu desde a sua filla Zulemita, 
convertida en primeira dama, até 
dous perruqueiros que o seguen a 
sol e sombra porque para o presi-

dente a estética é moito máis im
portante que a ética. Os arxenti
nos contemplan, atónitos e impo
tentes, estas mostras de suntuosi
dade que a televisión lles oferece 
cotianmente como proba incon
trastábel de que aqui a realidade 
supera a ficción. 

Nen o exemplo de 
Collar de Mela freou 
as ofensas públicas 
que Menem e os 
seus colaboradores 
transmiten á 
cidadania co seu 
des pi lf ar ro 

A aperta do oso 

As relacións carnais cos Estados 
Unidos -tal e como as definiu o 
canciller Quido D.i Tella- manté
ñense inalterábeis e as gabanzas 
do Norte, tanto para Menem como 
para Cavallo, non cesaron. "As 
nasas relacións cos Estados Uni
dos pasan polo mellar momento 
da história'', di e repite Menem pa
ra responder ás contínuas louva
miñas que chegan do Norte. 

A hipoteca da débeda externa, 
que se extendeu até o ano 2030, 
abriga ao país a vender boa parte 
do seu património para pagar o 
que se pagou con creces. Como 
di Eduardo Galeano, "agora o Es
tado está vendendo as empresas 
públicas nacionais a cámbio de 
nada, piar ca nada, porque o que 
vende, paga". Pior ainda: hai me
nos dun mes, os arxentinos acor
daron con outro presente enviado 
polos Estados Unidos: 54 avións 
de combate obsoletos, anuncia
dos como donacións para a Ar
xentina, convertéronse no agasa-
1/o máis caro da história: cen mi
llóns de dólares. Cando os xornais 
difundiron a notícia, o ministro de 
Defensa admitiu a veracidade da 
notícia pero ocultou parte do acor
de: que para pór en marcha eses 
avións hai que investir unha suma 
que abala entre 108 e 180 millóns 
de dólares máis, o que elevará o 

(Pasa á páxina seguinte) 

O axuste de Cavallo, Ministro de Economia, deixa no terreo da pobreza a 15 millóns de 
arxentinos. 

Desde a Casa Rosada, na fotografia, Menem contempla un p¡:iís idealizado. Ante os xubilados que se suicidan el retruca "non son psi· 
cólogo". ANXO IGLESIAS 

r-------------------------------------------------------------------------------, 
Un bispo e Strassera contra Menem 
Esteban Essayne, un dos poucos 
bispos severamente críticos da di
tadura de Videla, convertiuse nes
te tempo nun dos censores máis 
duros da política económica do 
governo Menem. "O Evanxeo non 
está practicado nas normas 
económicas: sentenciou Essayne 
ao lembrar o contido de tres car
tas -unha delas pública- que 
enviou ao presidente en relación 
coa situación social. Essayne sos
teu que ao xurar sobre os Evan
xeos, Menem violou ese xura
mento e non dubidou en sinalar 

que o presidente utilice un dobre 
discurso. 

Non menos crítico foi hai poucas 
semanas o ex fiscal Julio Strasse
ra, quen denunciou publicamente 
un avance do autoritarismo na Ar
xentina a partir das "cobizas de 
poder", que alimente o presidente 
Menem desde que ampliou o nú
mero de integrantes da Suprema 
Corte de Xustícia e da proposta de 
xuices adictos ao menemismo pa
ra formar a Cámara de Casación 
Penal. Strassera considerou que. 

non existe seguridade xurídica na 
Arxentiuna actual e acusou a Me
nem de encamiñar os seus pasos 
cara a conquista dun poder hexe
mónico. 

O ex fiscal foi tan claro corno cate
górico cando se lle pediu unha de
finición do presidente Menem: "O 
presidente actua de forma absolu
tamente irresponsábel, ten un e
sexo desmedido de poder e non 
se dica a gover11ar senón a practi
car deportes. E a síntese máis 
respeitosa do que eu penso". + 

________________ _ ______________________________________________________________ J 
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(Pasa á páxlna segulnte) 
custo do obséquio máis de 200 
millóns de dólares. 

Morra o Tirano. 
Viva o Tirano 

lmperturbábel ás críticas da oposi
ción, Menem mantén en alto a sua 
fidelidade cara os Estados Unidos 
e dixo que o trunfo de Bill Clinton 
non modifica en absoluto as rela
cións de Buenos Aires con Was
hington. "Eu serei o home máis fe
liz do mundo o dia que Cuba aca
de a democratización", dixo para 
repetir unha consigna que lle ten 
valido o aplauso dos sectores 
máis reacc ionár ios desde que 
enarbonou a bandeira anticastris
ta. Desde Miami chegou o anteci
po dunha homenaxe que se brin
dará a Menem despois da even
tual caida de Fidel : "Unha rua na 
Habana levará o nome de Carlos 
Menem", prometeron os que que
ren perpetuar ao presidente ar
xentino en bronce como versión 
actualizada daquel senador ianqui 
que deu celebridade á caza de 
bruxas durante os anos da Guerra 
Fria, un exercício que o teimoso 
Menem quer manter nas portas do 
terceiro milénio. 

Quizais porque os arxentinos xa 
están acostumados ás permanen
tes contradicións do seu presiden
te mercé ao doble discurso, Me
nem puido matizar a sua campaña 
anticastrista cunha audiéncia es
pecial que concedeu ao xeneral 
Augusto Pinochet durante unha vi
sita que o ex-dictador chileno rea
lizou á Arxentina: "Non podemos 
admitir que Cuba siga baixo o do
minio dunha dictadura", proclama
ba Menem ao tempo que estreita
ba a man ainda ensanguentada 
do home que cometeu os máis es
pantosos crimes despois de ferir 
de marte á democrácia chilena hai 
duas décadas. 

A hipoteca 
da débeda externa, 
que vai até o 2030, 
abriga a vender 
parte do património 
do Estado 

Unha folga entre ameazas 

As críticas ás políticas de axuste 
extendéronse por todo o país e in
cluen a todos os sectores da so
ciedade arxentina. Tres das catro 
entidades que representan á pro
dución agropecuária decidiron pa
rar as suas actividades por 48 ho
ras o 2 e 3 de Novembro pala gra
ve situación que atravesan os pe
quenos e medianos productores, 
practicamente asfixiados pola falla 
de rendabilidade. A onda de pro
testas obrigou aos caciques sindi
cais a abandoar a sua apatía e a 
presión popular induciunos a con
vocar un paro de 24 horas que se 
celebrou o pqsado 9 de Novembro 
con éxito desigual. 

Os métodos que Menem seguiu 
para tentar paralisar a convocató
ria, ilustran o seu estilo e como co
ñece de diante atrás as fendas dos 
burócratas sindicais "se non se dei-

ANXO IGLESIAS 

xan de joder coa folga irnos publi
car as su as histórias". Dinque os 
servizos de intelixéncia enviaron a 
alguns sindicalistas carpetas que 
contiñan as negras histórias de ca
da un deles, que é como dicer o 
informe co que calquer xuiz pode
ria envíalos ao cárcere por enrique
cimento ilícito. Pero ninguén se fai 
ilusións desde que Maria Romalda 
Servini de Cubría -protectora de 
Amira Yoma- puido safar dun xuício 
político que tiña reunido todo o pre
ciso para provocar a sua destitu
ción por mal desempeño das suas 
funcións. Os peronistas, que teñen 
maioria na comisión parlamentária, 
abortaron o seu procesamento. 

Con maioria no Congreso, cun Po
d~r Xudicial adicto e dependente, 
Menem transita tranquilo os tres 
anos de governo que lle restan e 
mira distraidamente a experiéncia 
que está a vivir o seu amigo Collar 
de Melo no Brasil.+ 

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

Fartos de pobreza, 
vintetrés xubilados 
suicídanse en dous R1eses 
As estatísticas sobre o nível de 
probeza na Arxentinas son tan 
descarnadas que até a própria 
lgrexa católica, sempre tan per
ta dos poderosos neste país, 
clamou pola dramática situación 
que viv~n millóns de arxentinos 
palas políticas de axuste. Cegos 
e xordos a esa realidade, tanto 
Menem como Cavallo reaccio
nan con viruléncia cada vez que 
o tema gaña difusión pública. 

Mais o descontento social vai en 
aumento e de nada valen os es
forzos propagandísticos que fai 
o governo para agachar o inaga
chábel: aumento dos núcleos 
de probeza, crecente desnutri
ción infantil, paro masivo, cerre 
de fontes de traballo, hospitais 
que dan de alta aos doentes 
porque non hai comida para ali
mentales, xente que 

1 come grácias ás 
olas populares que 
preparan entidades 
de caridade pública. 
E algo moito máis 
elocuente ainda: o 
suicídio de 23 xubi
lados en menos de 
dous meses, a mei
rande parte deles 
por falla de recursos 
económicos para 
sobrevivir. Consulta
do por esta onda de 
suicídios, Menem 
respondeu cun razo
namento que deixou 
pampas a todos: 
"Son o presidente 
da nación, non son 
psicólogo". 

Mais os xubilados non cesan 
nas suas demandas e todos os 
mércores gañan as ruas de 
Buenos Aires para protestar 
polos seus traeos ingresos. Os 
vellos convertéronse en verda
deiros símbolos da resisténcia 
ao axuste económico que pro-

. mete mellaras para un tempo 
que a meirande parte deles 
non han vivir. "Se teñen tanta 
forza para se mobilizar e man
dar policias ao hospital, pode
rian adicarse a traballar" suxe
ri u Menem aos xubilados que 
chocaron con centos de poli
cías que custódian aos vellos 
como se fosen guerrilleiros ur
banos. A reacción dos xubila
dos e doutros sectores de opo
sición transitou desde a máis 
enérxica condena até o humor 
e a ironia.+ 

DELMI ÁLVAREZ 

NON NOS SUICIDAMOS 
OS XUBILADOS GALEGOS RECLAMAN AS PENSIÓNS NON CONTRIBUTIVAS 

EUSÉBIO Pow LAZARo 

Eusébio Polo, que desde hai máis dun ano ven recla
mando o acceso dos emigrantes ao réxime de pensións 
non contributivas, (ver A Nasa Terra nº 518) fai un novo 
alegato á lus da grave situación que vive Arxentina. Fer
nando Amarelo de Castro, secretário de Relaci.óns coas 

Comunidades Galegas no Exterior, recoñece que nos 
orzamentos do estado non se contempla a necesária 
.partida de 7.000 millóns de pesetas: "25.000 persoas 
con sérias necesidades e caréncias que residen en to
dos os países de América merecen algo máis". 

Co corazón doente e as mans temblando pela 
determinación de vintetrés Xubilados arxenti
nos que preferiron quitarse a vida, antes que 
morrer de apouquiño de fame e de bronca; que 
quixeron acortar os sofrimentos da fame de to
dos os dias, que producen as Xubilacións de 
lástima, a incomprensión e a petuláncia de 
quen desde o Poder se serven do mesmo para 
medrar, aparentando que governan, condenan
do a unha grande porcentaxe do Pavo a unha 
situación de derraeiro marftirolóxio que supón 
xubilacións que lastiman o carpo e corroen a 
ialma pela mesquindade das mesmas, que dan 
vergonza e producen fame e irritación. 

Nós non compartimos esa terríbel determina
ción dos nasos compañeiros, porque preferi
mos loitar, e se é preciso, deixar a vida na loita, 
pero sempre podo nesta loita toda a coraxe, to
da a vontade de que sexamos capaces para 
que, os que din que nos governan teñan un si
nal clara da nosa forza, da nasa unión e da na
sa determinación de loitar; para que compren
dan que non lle servirá de nada mandar espias 
e provocadores as nasas concentracións, nen 
tampouco montar dispositivos dos chamados 
de seguridade, que son unha afrenta e un in
sulto para todos os velliños que vamos berrar 
polos nasos direitos, hoxe esmendrellados po-

los dones do Poder, que tratan de minimizar
nos dicindo que somos cincuenta "activistas", 
cando a verdade é que somos os marxinados 
de toda xustiza, os condenados a miséria polos 
pillos, mintireiros e lambóns de sempre. 

Tamén España non se queda atrás, niso das 
viaxes nen das petuláncias. Quixeron e pude
ron estremecer o Mundo coa Expo'92, coas 
Olimpiadas, ces trens súper-rápidos, con mi-

A Lei de Pensións 
Non Contributivas deberá 
ser regulamentada con 
toda urxéncia para que os 
beneficios cheguen aos 
velliños, que tanto a 
merecen e necesitan. 

llóns e millóns de pesetiñas gastadas a rolete, 
que encheron o peito de gozo a uns poucos e a 
outros foi como meterlle a man no peto e sacar
lle os cartiños, agora ces noves impostes e res
triccións a eito. E talando de sacar, aquí está a 
Emigración, espallada por todo o mundo, espe
rando a entrada en razón dos nasos governan
tes para que recoñezan o noso sagrado direito 
a unha Pensión polos seis anos promédio de 
servizos de guerra e posguerra, nos mesmos 
que non pudemos traballar nen aportar. 

Esa xa tristemente célebre Leí de Pensións 
non contributivas, deberá ser regulamentada 
con toda urxéncia conforme o pedimos desde a 
Emigración, e tamén desde o mesmísimo Se
nado, para que os beneficios da mesma che
guen aos velliños, que tanto merecen e tanto 
necesitan. Todo isto por solidariedade, pero 
máis ainda por Xustiza, para que esta se con
virta en Vida para todos Nós, que desde os 
umbrais da marte . loitamos para poder viver un 
pouquiño antes de morrer de todo. Pola Xusti
za, que nos dará Vida; pola Vida, que é o ben 
supremo que nos deron os nasos país: Adiante 
coas pensións!• · 

E USEBIO POLO 1.AzARO é 

Presidente-Coordinador Xeral dos Ex-Combatentes da Guerra 
Civil na Emigración. 
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GALIZA E MUNDO 

DEBATES NO ENSINO 

ACCESO Á FUNCIÓN PÚBLICA DOCENTE: . . . 

UN CONFLITO QUE SE AGRAVA 

Outro ano máis comezamos un novo 
curso académico en que non faltan os 
conflitos. Un dos máis importantes, e 
de tares repercusións que non debe
mos perder de vista, é o conflito do ac
ceso á Función Pública docente. 

Como en moitas outras ocasións asis
timos a unha situación en que a Con
sellaria de Educación lonxe de tomar 
unha postura clara e decidida, está á 
espera do que se solucione en Madrid. 

Asi por outro curso académico encon
trámonos cunha situación que se pro
longa e sen visos de solución. 

Como consecuéncia da transitória 5ª 
da LOXSE foi estabelecido un novo 
Real Decreto de acceso á Función Pú
blica Docente que previa un sistema de 
acceso específico durante tres convo
catórias coa finalidade de dar solución 
ao problema do colectivo de interinos. 

No seu dia este Real Decreto xa deu 
lugar a numerosos debates, e a INTG
C IG non o asinou porque non era a 
solución adecuada xa que non resol
via o problema do acceso dos funcio
nários interinos e ademais porque ia 
dar lugar a enfrentamentos entre os 
colectivos de interinos e de opositores 
que poderian obter mediante oposición o seu 
primeiro pasto de traballo. 

Pensamos que a Administración, cando me
nos, estaba abrigada a estudar as distintas 
posibilidades que a Lei da Función Pública 
contempla, dentro destas e segundo os ex
pertos caberian: oposicións restrinxidas, con
curso, etc. En calquer caso o que está claro 
é que a Administración, coa complicidade de 
determinadas organizacións sindicais, ne
gouse a explorar outras vias de solución es
quecendo incluso que a lei está ao servizo 
dos cidadáns, e non os cidadáns ao servizo 
da lei, por iso cando o marco legal xera situa
cións inxustas, o normal e o máis razoábel é 
modificalo. 

Pewro non esquezamos que se a Administra
ción optou por este sistema é porque ten cla
ras determinadas posturas sobre o funciona
riado docente, porque lle interesa manter un 
cupo de profesores nunha situación laboral 
precária, polo que estamos ante un outro 
fraude en tanto en canto se dixo que se pro
puña un novo sistema de acceso coa inten
ción de solucionar a problemática do profe
sorado interino , e sabemos perfeitamente 
que isto non vai ser asi, que este sistema 
non soluciona os problemas dos profesores 
interinos. Ademais á vista da lei de Presu
postos podemos ver que non se van convo
car nen sequer prazas suficientes para aca
bar con esta situación de precariedade. 

Comezamos entón un segundo curso acadé
mico cun conflito que non se resolve e que 
se agrava por momentos. 

En 1991 o Conselleiro de Educación X. Pi
ñeiro Permuy asina e convoca un sistema de 
oposicións dentro do marco do Real Decreto, 
mostrando asi o seu acorde implícito con es
te sistema de acceso ou ben facendo mostra 
da sua incapacidade para manifestar a sua 
contrariedade con este sistema. Pero non só 
asinou a convocatória do ano 91 , senón que 
reiterou e volveu avalar coa sua asinatura do 
ano 91 , senón que reiterou e volveu avalar 
coa sua asinatura a mesma convocatória no 
ano 92. 

Por outro lado encontrámonos con que a fi
nais do curso 91-92 e cando xa se coñecia o 
fallo favorábel do Tribunal Supremo do Esta
do, o TSGX fallou en contra dos aprobados 
na oposición do 91 e que naquel momento 
viñan desempeñando o seu traballo como 
Funcionários en Práticas. lsto abria xa a pri
meira contradición neste proceso. 

XosÉ MANuEL IGLESIAS 

A INTG-CIG apesar de non defender ese sis
tema de acceso non pode deixar de defender 
a condición administrativa que legalmente ad
quíriron estes opositores. Por isa no seu dia 
xa criticou o fallo do TSXG e a atitude da 
Xunta de Galiza, que, imediatamente, non só 
dixo que acataria o fallo senón que ademais 
mostrou o seu acorde con el. ¿Como, pois, se 
pode afirmar isto cando se asina unha convo
catória de oposicións e ao tempo, e isto é o 
colmo da desfachatez e da imoralídade deste 
governo, se negócia un baremo de contrata
ción cos mesmos critérios de pontuación que 
o sistema de oposición que rexeitan? 

Pero o problema non acaba aqui, os perxuí
zos causados no mundo do ensino a partir 
dese momento foron moitos, por un lado o 
TSXG ditou un acto de paralización da con
vocatória de Oposicións, co que aínda hoxe 
moitos opositores matriculados nesa convo
catória están a agardar que se celebren per
dendo cada dia máis a esperanza de poder 
examinarse, máximo cando a Xunta de Gali
za, neste tema como en todos, non ten un 
pronunciamento claro. 

Se a Administración 
optou por este sistema é 
porque ten claras 
determinadas posturas 
sobre o funcionariado 
docente. 

Por outro lado outro dos cámbios foi o do ba
remo de contratacións, que asinaron, como 
outras causas, CC .00. , ·U.G.T., A.N.P.E. e 
C.S.l.F., pero non a CIG, e grácias ao cal 
moitas persoas que este ano ían acceder ao 
seu primeiro pasto de traballo se viran priva
das desa posibilidade. E o surprendente des
ta modificación está en que a Xunta, en con
tra dos seus próprios postulados, pois ela es
taba en contra do sistema de acceso propos
to no Real Decreto, propuxo como novo ba
remo de contratación un que coincidia, en 
canto á nota tida en canta, coa nota que se 
obtivera no proceso selectivo do ano 91, quer 
dicer, a nota resultante de sumar a do exame 
oral, a do expediente académico, a dos cur
sos de formación e mesmo a de experiéncia 
docente. 

Nestas circunstancias. non podemos 
máis que dicer que estamos perante o 
caos máis absoluto que poderíamos 
imaxinar ao início dun curso académi
co, e temendo se esta será unha das 
P,Dsíbeis mostras da Administración 
Unica que o Presidente da Xunta de 
Galiza está a reivindicar no resto do 

· estado. E dicemos isto porque o caso 
galego é único en todo o estado, xa 
que co mesmo Real Decreto (validado 
por unha senténcia da Audiéncia Na
cional e referendado pala senténcia 
do Tribunal Supremo a respeito do ca
so andaluz) xa hai funcionários defini
tivos no território MEC e tamén hai 
máis Funcionários en Práticas proce
dentes da convocatória do 92. Este 
que hoxe son Funcionários Definitivos 
no resto do território MEC (excepto no 
caso de Valéncia, aínda que ali está 
paralisada a execución da senténcia) 
accederon co mesmo sistema d~ opo
sicións, imposto a todos os que se 
examinaban no Estado español. Pero 
na Galiza, moitas das persoas que ini
cialmente superaron ese sistema de 
acceso vense agora privadas da con
dición de Funcionários en Práticas e 
son nomeadas interinos, o que implica 
un trato discriminatório dos opositores 
do 91 . 

A execución da senténcia trai , por outra parte, 
consecuéncias de difícil solución: as persoas 
que hoxe se ven privadas da sua condición 
de Funcionários pertencen a Muface, e du
rante todo este tempo estiveron sen cotizar a 
cuota obreira, por outro lado moitas delas fi
xeran uso dos direitos que pertencer a Mufa
ce lles concedía: concesión de créditos, etc. 

Por outro lado, máis unha vez, vemos a ex
cepcionalidade dos funcionários docentes, 
que non só sofren diferéncias salariais a res
peito do resto do funcionariado, senón que 
tamén son diferentes en canto ao sistema de 
acceso, pois o que non vale para o ensino, 
vale para o resto dos Funcionários. Asi, men
tres as oposicións á Función Docente son re
corridas, as da Administración, onde tampou
co cumpria sacar unha nota superior a 5 na 
proba específica para aprobar a oposición, 
son perfeitamente legais. 

A INTG defende como principio sindical es
tratéxico o direito á estabilidade no pasto de 
traballo, e por isci' ainda que non asinamos a 
actual sistema de acceso á docéncia, e ainda 
que estamos en desacorde con el, defende
mos o mantimento dos pastos de traballo 
criados no seu dia para os que opositaron na 
convocatória do 91, como Funcionários de 
carreira, e non neutra condición. 

Consideramos ademais que unha solución 
adecuada desta problemática pasa, cando 
menos, pala realización dun catálogo de pos
tas de traballo adaptado ás necesidades do 
ensino galego, que permita reducir o número 
de alunas por aula, e implantar unha série de 
áreas que hoxe funcionan en precário, para 
mellorar asi a calidade do ensino. Calquer 
solución que non teña en canta este ponto 
será insuficiente, Por outro lado a Consellaria 
debe garantir a integración na Función Públi
ca dos colectivos actuais de interinos, substi
tutos e contratados, e deberá convocar pro
bas de acceso en Expectativa de ingreso pa
ra rematar asi definitivamente coa inestabili
dade no pasto de traballo. 

Ao tempo instamos á Consellaria de Educa
ción a que utilice todos os foros en que ac
tualmente participa para solventar definitiva
mente a problemática xerada por este confli
to, facendo valer os princípios que avalaron 
e deben avalar a sua acción de governo, e a · 
que abandone a sua política de submisión 
aos postulados do governo central.+ 

XOSÉ MANUEL l GLESLAS IGLESIAS É O SECRETARIO NACIONAL DA UNION 

DOS TRABALLADORES DO ENSfNO DE GALIZA, DA I.N.T.G.-C.I.G. 

Q REI DEPORTE 

•VÍTOR MIGUEZ 

• Cando un país perde a sua 
dignidade, nada mellar para 
comprobalo que os peque
nos detalles posteriores ás 
grandes caídas: no recente 
desprazamento do R. Madrid 
a Moscova para xogar contra 
o Torpedo F.C. , a expecta
ción seica foi tal que o mes
mísimo Ramón Mendoza foi 
recebido polo Ministro de 
Defensa e escortado xunto 
cos seus rapaces por mem
bros do antigo KGB. Quen 
sabe, por este camiño até o 
Bergantiños algun dia será 
escortado pola CIA ... 

• Na presente semana en
viábase desde Madrid un 
tren carregado de alimentos 
para paliar as acuciantes ne
cesidades dos Balcáns ; ali 
estivo presente o balonces
tista Cxeticanin e o xogador 
madridista Robert Prosinec
ki , este último -segundo 
di- moi afectado psicoloxi
camente pola guerra na ex 
lugoslávia. O que non sabia
mos é que a Robert o da 
guerra lle causara mareos 
tan grandes como para acu
dir a Atocha con chófer e en 
Mercedes. 

• E mentres uns se "marean 
de mágoa" na sua berlina, 
outros disfrutan o que poden 
do tempo libre que les deixa 
a guerra, saindo asi curiosas 
anédotas como a protagoni
zada por un grupo de bós
nios perante a chegada dos 
lexionários hispanos. Sur
prendidos con tanta ledícia e 
tanto olé no mesmísimo in
ferno , os aguerridos milicia
nos, non sabemos moi ben 
se inocentemente ou con má 
idea, recebaron á expedición 
a berros: "¡Viva el Real Ma
drid! ... ¡Viva Butragueñol". 

• Finalmente, a Comisión 
Anti-violéncia non sancionou 
a Lendoiro por chamarlle gi-
1 ip ollas a un membro da 
mesma. Cando se anunciou 
a resolución, un portavoz si 
nalou que unha sanción ori 
xinaria máis tensión da pro
vocada palas circunstáncias 
criadas arredor da mesma. 
Ou o que é o mesmo, confír
mase definitivamente a ten
déncia do citado comité a fu
sionarse con Fenosa a curto 
prazo. 

• Onde tamén sobra tensión 
é no Pontevedra. Clube es
pecializado en culebróns "de 
primeira" e en nóminas de 
terceira. Como consecuéncia 
do impagamento das mes
mas deuse a circunstáncia 
de que vários xogadores ti
veron que pagar a matrícula 
de un deles, falto de nume
rário e que parece ser que 
dependia da equipa para 
costearse os estudos. Ou o 
que é o mesmo: señor Sol
chaga, aférrese indicadore~; 
a crise xa está aqui!+ 
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A DESCOLONIZACIÓN NA FIN DA GUERRA FRIA 

Miguel Urbano Rodrigues 
'Angola votou contra un conceito anacrónico e tribalista 

que encarnaba Jonas Savimbi' 

O Diário foi un exemplo de firmeza, coeréncia e defensa 
, da democrácia no panorama da prensa portuguesa do 

25 de Abril. Pero os partidários do rexime anterior 
asexaron con máis de cen procesos ao seu director 

Miguel Urbano Rodrigues. Invitado polo Instituto Galego 
de Análise e Documentación Internacional (IGADI), 
Miguel Urbano, recén chegado das eleicións angolanas, 
falou en Vigo de Un Mundo sen Leste. 

• G. LUCA DE TENA 

Cal é a sua visión das elelclóns 
angolanes ás que aslstlu como 
observador? 

O que acontece na Angola astes 
dias implica, en primeiro lugar, un 
corte que non é fácilmente identifi
cábel na . história profunda, na his
tória en movemento. Se fósemos 

. contemplar o que acontece en An
gola nestas semanas, taremos un
ha visión pesimista; se ollarmos 
para Angola na longa duración da 
história taremos unha visión opti
mista. Eu chego agora de Angola 
onde fun observador internacional 
das eleicións; en Portugal intervin 
nunha sesión tempestuosa da 
Asembleia da República, sobre o 
tema da Angola. Nunha síntese 
brevísima o que se pode contar é 
que o MPLA gañou as elecións e 
Eduardo dos Santos tamén; mais 
o povo de Angola votou non polo 
partido no poder e polo seu presi
dente, ainda que sexa un home de 
Estado responsábel; mais votou 
contra a Unita e sobretodo contra 
Jonas Savimbi; votou pola Africa 
moderna coa vista posta no futuro 
e contra un conceito anacrónico e 
tribalista que encarnaba o Savim
bi. Se Jo nas Savimbi é tratado no 
mundo como home de Estado é 
só por motivos de hipocresia polí
tica, por tratarse dunha persoali
dade que pertence á galeria de 
seres primários que son incompa
tíbeis co desenvolvemento normal 
da história. Nela intégranse criatu
ras coma Bokassa e ldi Amin. Asi 
que o voto de Angola nesta con
vocatória foi contra o tribalismo e 
pola modernidade. 

Cal é a razón de que a descolo· 
nlzación angolana sexa a máls 
conflltlva da Africa? 

O problema de descolonización 
que formula é de difícil definición 
P,Orque foi mal feita en toda Africa. 
E o caso da de Angola, que foi 
afectada na viraxe á dereita da re
volución portuguesa. Foi sobre to
do a dereita a que provocou o re
torno que impedira unha situación 
coma a de Zimbawe. Os cadros 
debian ser entre catrocentos e 
quinientos mil portugueses. O re
greso foi macizo e tivo conse
cuéncias esmagadoras para a so
ciedad e moderna que ficou sen 
técnicos e funcionários. Luanda 
era a maior cidade da Africa occi
dental e nela nada funcionaba. 
Doutra parte, é o país no que a 

~ língua do colonizador foi asumida 
~ polo sector moderno. En toda a 
S2 faixa do litoral os que tañen trinta 
~ e corenta anos non saben talar 
~ máis que portugués. 

Refúxio pantelsta 

Na novela Msyombe do angola
no Pepetela, o lnlmlgo do mo
vemento de liberación nacional 
é sobre todo exterior; pero o 
mesmo autor descrebe na re
cente A Gers9Ao da Utopls lnl
mlgos Interiores, sobre todo o 
trlballsmo dentro do MPLA 

Eu lin os dous libros e son amigo 
do autor. Cando estiven en Luan
da hai un mes fun talar con el e 
pediume a opinión sobre este libro 
último. Eu coido que Pepetela é 
un dos maiores escritores vivos en 
língua portuguesa. A Geraqáo da 
Utopia é un livro terrfbel e belo 
máis pesimista. Aquela desilusión 
do heroi da revolución ... Non que
ro talar do Mayombe que é outra 
causa e levarianos lonxe. Pero 
neste mostra aspectos da demo
crácia angolana. O autor fara vice
m i nistro de educación. Son moitos 
os que pensan que se trata dun 
texto que poderia prestar un servi
zo inorportuno polo feito de se pu
blicar na Europa e polo seu pesi
mismo exterior. No tempo dos co
renta anos, que é unha época de 
grande tensión na vida, na maturi
dade máxima, os herois refuxian
se nunha espécie de alienación na 
que hai só sexo ou unha relación 
case panteísta coa natureza. 

Se Jonas Savimbi é 
tratado no mundo 
como home de 
Estado é só por 
motivos de 
hipocresía política. 

Non expresa un estado de opl· 
nlón entre os cedros do MPLA? 

Non; o libro pinta aspectos da rea
lidade da democrácia angolana. A 
Angola está a vivar un capitalismo 
salvaxe. Ha unha corrupción enor
me de cadros. O MPLA non é o 
que era; é outro partido diferente. 
Pero estas eleicións foron unha vi
tória póstuma de Agostinho Neto e 
dos fundadores do MPLA; Angola 
foi o único país que asumiu de 
frente o desafio da república es
cravo-crata de Africado Sul. Aba
talla de Cuito-Canavale, que libra-
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ron coa axuda dos internacionalis
tas cubanos, foi unha batalla histó
rica, coma a que botou aos mon
goles de Africa no século trece; 
unha batalla que foi o comezo do 
fin do apartheid e que se gañou 
pola resisténcia dun país que esta
ba xa lonxe das metas e do pro
xecto do MPLA e ·de Agostinho 
Neto. Pero grácias a aquela vitória, 
os sulafricanos sentaron a nego
ciar; a Namíbia foi independente; 
Nelson Mandela saiu en liberdade· 
de Clerk substituiu a Peter Botha e 
foron asinados acordos. Ollando 
para Angola ternos que ver a duali
dade dun presente no que se pe
cha "'aparentemente a porta da es
peranza mais no que unha xenera
ción construeu história profunda 
ate o ponto de deixar aberta a es
peranza para a xeración seguinte. 

Capitalismo 
salvaxe en Angola 

Pero estes cámblos na mllltán· 
cla son un recof'íecémento de 
que o proceso revoluclonárlo 
era ben máls complexo. Se os 
naclonallstas angolanos dos se
senta viraron para o pantelsmo, 
cal é agora o camlf'ío? 

Os intelectuais fan história, teori
zan; pero a história non se fai sen o 
povo. A gera9áo da utopía comeza 
coa ilusión dos estudantes angola
nes que están na Casa do lmpério 
en Lisboa, despois estan a loitar na 
chana (a sabana) e agora están 
mergullados no capitalismo salva
xe. Pero no momento no que a 
Unita tenta o golpe de Estado que é 
un asalto ao poder e á razón coa 
barbárie terríbel do Savimbi (que 
queima nenas e fai autos de fe), o 
pavo de Angola convértese en su
xeito da história, igual ca o povo de 
Paris que asalta a Bastilla en 1789; 
como o povo de Madrid defendera 
a República en 1936 ao saber que 
Franco dera un golpe de Estado. O 
exército estaba desarmado para as 
eleicións pero o pavo de Luanda 
defendeuse contra da UN/TA e re
cusouna. Non é tribalismo o que hai 
senón asunción da história pola 
maioria. Entre os intelectuais hai 
certa desilusión porque o proxecto 
non foi posíbel porque era utópico. 
A iso xuntouse a corrupción. Pero o 
único país do mundo que desafia a 
lóxica da história e tanta de facer 
do imposíbel o posíbel concreto é o 
caso de Cuba, que ten unha socie
dade máis homoxénea. Pero unha 
sociedade que ten unha parte da 
povoación ainda tribalizada, con 
seitores arcaicos, asexada por Su
láfrica,· difícilmente poderia evitar 
esta parda de confianza de parte 
dos intelectuais. 

Agora que Angola comeza a se 
abrir ás trans-naclonals, cal po
de ser o perlgo dun novo xeito 
de colonialismo? 

A transformación de forzas no mun
do fixo un planeta unipolar do que 
antes era bipolar. Os Estados Uni
dos tañen agora unha hexemonia 
pela que se bateran desde o rema
te da 11 Guerra Mundial, pero non 
por méritos próprios senón porque 
caiu por dentro a Unión Soviética. 
Agora instrumentalizan o conceito 
de seguridade como queren e usan 
libremente o direito de inxeréncia. 
Vémolo na definición de zonas aé
reas exclusivas no lrak; o que fixe
ron no Panamá; as intervencións 
indirectas na case totalidade de 
América Latina. Hoxe, unha potén
cia hexemónica impón a sua venta-

. de canto quer e isto é tanto máis 
dramático cando esta poténcia mili
tar é á sua vez un grande império 
en decadéncia. No caso específico 
de Angola ternos información de 
presións enormes. No primeiro, to-

O voto .de Angola 
nesta convocatória 
foi contra o 
tribalismo e. pala 
modernidade. 

do o que Savimbi ten desde os mó
beis até os alimentos da sua casa 
de Luanda proceden dos Estados 
Unidos e de Suláfrica; máis de co
renta avións desceran desde o iní
cio das eleicións nas zonas contro
ladas pola UN/TA. As principais 
concesións son da antiga Gulf Oil 
ainda que os franceses tamén ten 
intereses. Hai un libro dun ex-chefe 
da CIA na Angola, John Stockwell · 
que define os mecanismos de inter
vención no final da transición para a 
independéncia. 

Petróleo e problémas 

Mozambique, molto máis pobre 
que Angola, ten menos problema. 

Se Angola non tivese petróleo es
taria nunha situación tráxica pero 
diferente. O Mozambique non ten 

A partir da sua experiéncia ao 
frente do Dlárlo, que oportuni
dades ere que pode ter hoxen
d ia un diário de oposiCión en 
Portugal? 

Cando tiña unha centena de pro
cesos escrebin o libro O Diário 
Acusa no que resposto a esta 
pergunta. Porque no tempo que 
dirixin O Diário chegamos ter un 
record mundial de procesos. Que 
pasou? Un díário que se propuña 
ser unha voz en defesa dos tra
. bailadores e que tiña por ~evisa 
. a verdade a que ternos dereito, 
chocaba co proceso da contra-re
vol ución portuguesa. Esa choiva 
de procesos contra o xornal re
frexa a idea que habia en deter
minados estamentos do poder de 
que era preciso calar para sem
pre aquela voz. Eu coido que ho
xe non seria posíbel un xornal 
coma O Diário, que durou cator
ce anos. Nos últimos anos eu 
continuei escribindo no xornal 
mais xa non dirixia. Encontraron 
forma de me condenar en cinco 
dos cen procesos e segundo a lei 
un director con máis de tres con
denas debe cesar. O Diário foi 
unha experiéncia a un tempo gra
tificante e traumatizante. Eu teño 

petróleo. Pero xa antes da guerra 
tiña unha agricultura máis desen
volvida e un sistema de transportes 
máis organizado. Doutra parte, a 
influéncia en Angola foi portuguesa 
e do ex-Congo belga e ex-Congo 
francés; pero en Mozambique foron 
influéncioas anglo-saxonas a trave
so do ensino de Africa do Sul e da 
antiga Rodhesia, hoxe Zimbawe. O 
isolamento da Europa é moito 
maior asi como é máis grande a in
fluéncia da minoría hindú. Por fin, a 
Frelimo nunca foi un partido con 
cadros bons como foi o MPLA. . 

Pero durante os anos sesenta 
setenta a existéncla do bloque 
soviético non impedira a guerra 
do Vietnam, as lntervencións a 
tortas ou direltas en todo o mun
do; guerras dirixidas coma a de 
lrán·lrak e o pago de exércitos 
mercenários en toda Africa. As 
perspectivas non era mellores. 

Vexo unha diferéncia cualitativa 
moi grande entre o qye pasaba 
naqueles anos e hoxe. E certo que 

· tivemos· intervención en Santo Do
mingo, a guerra de Granada e da 
Vietnam. Mais cando o mundo era 
dual, na guerra de Corea, por 
exemplo, os nordeamericanos tive
ron que chegar a un compromiso. 
Na Kampuchea foron derrotados, 
tiveron que negociar en Etiópia; 
mesmo en Latinoamérica, antes 
de interviren eri Chile contra Allen
de, foron necesários mil dias. Mais 
habia reximes militares pero con
traditorio, neo-bismarckianos mais 
cun senso xeral progresista e qu~ 
internamente opúñanse ao impe
rialismo, coa nacionalización dos 
petróleos e das minas. Hoxe a si
tuación é diferente: a Guerra do 
Golfo nunca teria acorrido. Carter 
perdeu as eleicións porque hoube
ra unha tímida tentativa de resgate 
de reféns e recuou. O Con sello de 
Seguranza das Nacións Unidas 
que a pesar de todas as suas de
bilidades, era un órgao de equilí
brio no mundo bi-polar e agora é 
un instrumento do imperialismo 
norte-americano que fai o que que
ren en Washington co apoio das 
poténcia atómicas europeas. A si
tuación é cualitativamente nova. A 
presencia soviética r:ios paises po-

corenta anos de xornalismo exer
cido en vários paises e nunca ti
ven tantas amarguaras e tanta 
alegria coma no xornal. Empeza
mos sen meios, nun cubículo 
protexido por mamparos de plás
tico, con só duas extensións de 
teléfono, meia dúcia de máquinas 
de escreber, duas motocicletas, 
salários mínimos, sen telex (ha
bia que traer da axéncia os des-

A choiva de proceso 
contra O Diário 
refrexa a idea que 
habia en 
d_eterminados 
estamentos do 
poder de que era 
preciso calar para 
sempre aquela voz. 

bres colocaba aos Estados Unidos 
nunha situación de negociación 
que hoxe non existe. Para contra
rrestaren a presenza soviética nos 
paises africanos, os norteamerica
nos tiñan que facer esforzos en 
axudas en sanidade e educación. 

· Monetarismo imposíbel 

Non ere que en todo o mundo, e 
nomeadamente na América Lati
na, estanse a recadar rendas da 
paz, do fin da Guerra Fria? As 
oposicións ao imperialismo li
beráronse do sambenito de es
teren governadas por Moscova. 

En parte si. Pero hai unha cuestión · 
prévia. América Latina é unha di
versidade maior ca Europa. Entre a 
Arxentina, que é un país moderno 
e a Bolívia no que unha parte da 
povoación non tala nen sequer 
castelán existen abismos culturais. 
As maneir.as do imperialismo ac
tuar neses paises tamén varian. En 
América latina hai tres cuestións 
fundamentais. A primeira, os esfor
zos dos Estados Unidos para des
truiren a revolución cubana que é 
un dos actos máis criminais deste 
século, incluindo a Leí Torricelli que 
ven de ser aprobada. A segunda é 
que os paises latinoamericanos es
creben a Fidel Castro e dinlle: "po
demos estar en desacorde con 
vostedes, mais resistan; se caen 
seria o final". A terceira é o resulta
do diferente das experiéncias do 
ultra-liberalismo na América Latina.· 
O monetarismo fixo un gran esfor
zo por mellorar Chile, por exemplo. 
Pero a ditadura de Pinochet fixo 
causas irrealizábeis nun contexto 
diferente, e quen· pagaron foron os 
traballadores chilenos. Apresentan 
o crecemento da Ditadura como 
modelo, cando se sabe que en 
condicións de garantias democráti
cas non é realizábel. No Brasil xa 
fracasou e na Arxentina está a fra
casar. Ninguén tala por outra parte 
de México e o seu muro de centos 
de quilómetros, vixiado por meios 
electrónicos que puxeran a ponto 
na guerra do lrak ... 

Desde· o princípio da perestroi
ka vostede non deixou de visi· 
tar a Uni.ón Soviética que coñe-

pachos) e de dezaoito a vinte ho
ras de xornada. Buscamos xor
nalistas que perderan o emprego 
despois da crise de 25 de No
vembro do 75, con elementos de 
formación e de experiéncia e ní-

. veis de coñecemento, e logramos 
no início facer o mellar produto. A 
medida que avanzou o proceso. 
todas as dificuldades que resulta
ban da hetereoxeneidade da 
equipa e, ao mesmo tempo, do 
agravamento da situación políica 
portuguesa, a penetración da 
ideoloxia da direita, o regreso ao 
poder da clase dominante e o re
troceso das conquistas popula
res. A equipa non puido seguir 
como era e houbo contínua reno
vación de cadros, ás veces con 
substitucións moi graves. O início 
foi dun grande entusiasmo: man
tiñamos vivo o espírito de Abril e 
habia en largas camadas da po
voación portuguesa o convence-

. mento de que era pasaxeira a es
táncia das forzas conservadoras 
no poder. Na medida en que se 
comenzou a advertir que por moi
to tempo iamos ter .partidos de 
dereita no poder, ou doutras si
glas, pero da mesma tendéncia, 
que o refluxo continuaria, que as 
grandes conquistas dos traballa-

ce moi ben. Que toi o que veu? 
Ao meu ver o modelo soviético es
taoa condeado ao fracaso, o que 
non significa que non aportara 
grandes conquistas a todo o mun
do. O que acorre é que fixo fóra da 
casa aquelo que non foi capaz de 
completar dentro. En canto en ca
sa o centralismo a dogmatización 
e a deformación do estilo de traba
llo de partido, que impedia que o 
ideal comunista se concretase, 
afirmouse rápidamente. · Pero só 
coa sua existéncia, a Unión Sovié
tica obrigou aos grandes paises in
dustrializados a reformar o capita
lismo con grandes avances · na 
area sindical e de previsión social. · 
Pero quen foi solidário coa Repú
blica na España? Quer:i permitiu co 
seu apoio ao Vietnam que o impe
rialismo sofrese unha derrota da 
que ainda se ha falar dentro de mil 
anos? Quen foi solidário coa revo
lución alxeriana e cos movemen
tos de liberación nacional en toda 
a Africa? Quen apoiou á revolución 
cubana e aos sandinistas? Eu defi
no a ruptura como tráxica. Hoube
ra a convicción durante un tempo 
determinado de que se estaba a 
criar un holl}e novo, pero eu coña
zo · razoabelmente as repúblicas e 
comprobei que non era asi. Cando 
chegou a Glasnost, un xornalismo 
que é dos piares do mundo, rea
ciona contra o que se dixera du
rante moito ~nos: que no capitalis
mo viviase mal e que o socialismo 
estaba sempre mellar. Nunha re
acción oportunista pasaron dunha 
extrem a outra e sen comprender 
que o socialismo podía ter erres, 
pero o capitalismo non oferecia al
ternativa, que a explotación do ho
me polo home era unha realidade, 
o que vemos é unha maciza recu
sa de todo o anterior. Antigos com
pañei ros da Pravda que un ano 
antes gababan a revolución cuba
na e nicaraguana, insultaban a Fi
del Castro e dician que era o chefe 
do narco-tráfico internacional e un 
latifundiário. Tomaban como verda
des absolutas artigas do Washing
ton Times ou do Daily Telegraph, 
que son xornais de escándalo. Hai 
un deslumbramento co capitalismo 
que é de curta vida, porque hoxe o 
40 por cento dos habitantes de Le
n ingrado pasan fame.+ 

dores irian ser unha a unha ata
cadas e reducidas, que liquida
rian a reforma agrária. Todo isto 

. xerou unha situación nova. 

Os xornais cambiaron inspirados 
no grafismo, a metodoloxia e o 
estilo da imprensa dos paises 
avanzados de Europa occidental 
e de Norteamérica. O Diário ficou 
fidel aos lectores que se manti
ñan con el en vez de abrirse e fa
cer concesións a outras capas da 
povoación. Nos comezos, o xor
nal non dispuña nen de dez mi
llóns de pesetas; o últinmo xornal 
que se criou en Portugal, Público 
tivera un investimento inicial de 
mil quinientos millóns de pesetas. 
Publicidade? Conseguimos publi- · 
cidade de grandes empresas, por 
raro que poda parecer, ainda que 
tivemos que recusar anún.cios 
doutras por custión de coeréncia. 
Lembro que aceitamos anúncios 
da Pepsi Cola e non da Coca Co
la porque estabamos a denunciar 
que aparecerean ratos mortos na 
sua fábrica de Portugal. Neutros 
casos, simplemente por fidelidade 
aos princípios non podiamos 
aceitar outros anúncios. Hoxe 
non hai nengun xornal de esquer- · 
das en Portugal. Infelizmente.• 

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



16 ~:~~9=EMBRODE1992 GALIZA E MUNDO 
~----::==:==:::-~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~_í9il~A~A~L_D_E~A~G~L_O_B~A_L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

A Compañia 
Telefónica que está a 
facer investimentos en 
Latinoamérica parece 
terse contaxiado do 
trópico, instalando uns 
postes con teléfono ou 
mini-cabinas que xa non 
protexen da chúvia, nen 
dos ouvidos indiscretos. 
O premiado filme La 
Cabina de José Luis 
López Vázquez pasou 
finalmente á história. 

Os nenos teñen 
menos protagonismo 
que as persoas -nos 
faldóns do escalafón, á 
par dos vellos e dsis 
mulleres-. non senda 
na planta de róupa dos 
grandes almacéns. Na 
fermosa película Un 
lugar en el mundo, un 
rapaz de doce anos é o 
protagonista, pero o 
seu nome de bon actor 
non aparece nos 
créditos. 

Q último número de 
lnterviu anúncia a 
publicación da muller 
coas tetas máis grandes 
do mundo. Unhas 
glándulas de case méio 
metro sen apenas 
deformidades. Non é 

· máis que unha 
.demostración das 
posibilidades da 
dixitalización de 
imaxes, imaxes 
distorsionadas por 
ordenador, tamén 
coñecidas como 
realidade virtual. Os 
soños megalómanos da 
pornografía menos 
imaxinativa xa non son 
.máis que un simples 
xogo informático. 

As filípicas de 
Vitorino Núñez · 

A investigación 
das filtracións 
da selectividade 
Hoxe, a cinco meses de estalar o 
conflito da selectividade, despois 
da valente e correcta deCisión 
reitoral de repetir vários exame~ 
das probas ante a existéncia de 
filtracións e graves irregularida
des, lego du.nha polémica que ti
vo grande eco social, as prome
sas do Reiterado de Ramón Villa
res de chegar ao fundo da cues
tión e mediante 
unha investiga-
ción sacar á luz 
pública os res
ponsábeis deste 
fraude organiza
do, parecen es
vairse polo tem
po ou ficar es
quecidas entre 
os grosos muros 
de San Xerome. 

Os-as 10.760 
estudantes 
afectados dese
x a n un rápido 
exclarecimento 
destes feítos. O 

Esiximos 
a Ramón 
Villa res 
firmeza e 
coeréncia para 
cumprir o seu 
compromiso 
público de 
sancionar aos 
culpábeis. 

Consello de Cámpus dos CAF 
comprendemos, compartimos e 
apoiamos a indignación e frustra
ción destes compañeiros-as, e 
exiximos a Ramón Villares firme
za e coeréncia para cumprir o 
seu compromiso público de san
cionar aos culpábeis, sancionar 
a esta máfia organizada e desco
brir ante a opinión pública os no
mes e caras dos responsábeis, 
que hoxe en dia seguen impune
mente nos seus postes como se 
nada pasar. 

O Consello de Cámj:>us dos CAF 
manifestamos máis unha vez a 
nosa oposición a calquer tipo de 
traba selectiva que restrinxa o 
acceso dos sectores máis desfa
vorecidos ao Ensino Superior da 
nosa nación, apostando pola su
presión da selectividade e o ac
ceso directo desde o Ensino Mé
dio á Universidade, pela elimina
ción dos "Numerus Clausus" e a 
admisión en primeira opción na 
carreira que cada quen elixa. 

Os CAF voltamos a facer un cha
mamento a todos os sectores in
teresados en eliminar o actual sis
tema de acceso á Universidade 
para constituir un grupo de traba
llo que elabore unha alternativa 
racional, xusta e igualitária. + 
COMITÉS ABERTOS DE FACULDADE 

. (COMPOSTELA) 

Os sucesos 
,e a TVG 
Quera deixar constáncia da miña 

. felicitación pola reportaxe publica
da sobre o tratamento dos suce
sos nos meios de comunicación. 

Taméri quereria facer unha lixeira 
pontualización para deixar claro 
que Horácio Vixande, citado nes
ta reportaxe , non traballa, nen 
traballou nos últimos tres anos, 
para a Televisión de Galicia e, 
polo tanto, non está facendo refe
réncia á TVG cando di, na páxina 
4, que "q.s crimes con violación 
son os máis desexados". Tam
pouco se retire TVG cando ase
gura: "Pédenche que as imaxes 
sexan o máis arrepiante posíbel, 
que saques a xente chorando , 
que te metas nas suas casas, na 
intimidade ... Ao final embrutéces
te e fas animaladas". Nada máis 
lonxe do estilo dos Servícios In
formativos da TVG ca este xeito 

GONZALO 

o 

AlorADo 
. PE 

PRé.NSA 

de informar ou actuar. 

Grácias anticipadas por esta 
aclaración no único aspecto que 
podía quedar algo confuso nesa 
boa reportaxe. • 

. ARTURO MANEmo VDA 
DIRECTOR DE INFORMATIVOS DA 1VG 

O galega 
visto por 
un portugués 
Estimados Amigos, Devido a min
ha actividade profissional estou 
muitas vezes várias semanas e 
até meses sem vir a casa. Quan
do aqui chego geralmente tenho 
vários números de ANT para ler, o 
que sempre fac;o com satisfac;áo, 
mas nem sempre consigo na tota
lidade. Contudo, creio que ainda 
só paguei a assinatura de ANT 
urna ou duas vezes. Por isso 
pec;o-vos que me informem se 
tenho algo a pagar (quanto e co
mo), para continuar a recebela. 

No passado veráo estiva na Gali
za, tanto nas cidades como nas 
zonas rurais (principalmente na 
"província" de Lugo). Em relac;áo 
a uns cinco anos atrás notei al
gumas melhorias quanto ao uso 
da língua galega, embora em 
muitos casos seja o galega ofi
cial da "Xunta", um tanto castel
hanizado. Por exemplo, foi com 
alegria que verifiquei que o rádio 
do meu automóvel em sintonía 
automática captava sempre em 
primeiro lugar a Rádio Gálega. O 
galega usado nessa rádio pode 
náo ser o melhor, mas já é bom 
que exista pelo menos urna rádio 
transmitindo em galega para to
do o país 24 horas por día. Po
rém, no geral, a situac;áo da lín
gua galega é triste. Mesmo nas 
aldeias as pessoas falam muito 
castelhano, misturam muito cas
telhano com galega, e quando 
comec;avam a falar connosco 
(reparando que éramos de fora) 
era sempre em castelhano, mes
mo quando entre eles falavam 

galega. Muitas vezes foi preciso 
pedir quase por favor que falas
sem em galega, já que nós por
tugueses o entendemos melhor 
que o castelhano. Algo triste 
também é ouvir as crianc;as e os 
jovens falarem quase só ou mes
mo exclusivamente castelhano. 
Outro triste exemplo da situac;áo 
do galego: mesmo entre urna fa
mília nacionalista encontrei pes
soas que durante a conversa 
usavam palavras ou frases intei
ras em castelhano, senda pron
tamente corrigidas por elemen
tos mais atentos ou mais "mili
tantes" (talvez 
mais cuidado-
sos devido a 
presenc;a de 
portugueses; eu 
tive essa sen
sac;áo). 

Tive muita difi 
culdade em en
contrar discos 
(compactos} e 
livros em gale
g o, tal como 
periódicos. 
Mesmo num 
disco totalmen-
te cantado em 

Foi preciso 
pedirquase 
por favor que 
falassem em 
galego, 
já que nós 
portugueses o 
entendemos 
melhor. 

galega encentro títulos em cas
telhano, como "Himno Gallego"!. 

Notei, por toda a Galiza, que as 
coisas que tem a ver com poder 
·político ou económico (talvez 
principalmente este), usa, mui
to, ou quase exclusivamente, a 
língua dominante (castelhano); 
por exemplo, num disco galega, 
com os nemes dos temas em 
galego, aparece escrito que sáo 
"reservados los derechos del 
productor ... ". 

Em minha opiniao, o galego corre 
o risco de seguir o mesmo destino 
do gaélico irlandés, que é nomi
nalmente língua nacional e ce-ofi
cial, mas na prática isso é pouco 
mais do que "folclore", que vai ao 
ponto de estarem estabelecidas 
urnas reduzidíssimas zonas do 
país de língua maioritária gaélica, 
que sao apresentadas aos estran-

geiros dum modo que faz lembrar 
as "reservas índias" norte-ameri
cana~. O galego tem vantagens e 
desvantagens em relac;áo ao gaé
lico. Urna desvantagem é que náo 
existe um Estado galego com o 
castelhano facilita o uso deste. 
Em relac;áo ao gaélico, o galega 
tem a vantagem de ainda ser en
tendido pela maioria da popu
lac;áo. Para além disso o galega 
poderá contar (se as coisas mel
horarem) com o apoio da grande 
comunidade lusófona; algo semel
hante falta aos irlandeses. 

Infelizmente em Portugal há um 
desconhecimento incrível da rea
lidade galega. É inacreditável co
mo mesmo em meios culturais 
há um desconhecimento tao ab
soluto da Galiza. Eu já nem retiro 
os políticos e agentes económi
cos, que vao daqui para a Galiza 
talar castelhano. Contudo, a min
ha esperanc;a é que as coisas 
melhorem. A consciencia nacio
nal e cultural creio que está em 
franco progresso. 

Fiquei muito satisfeito coma atri
buic;áo do Prémio Nobel da Paz 
a Rigoberta Menchu. 

Náo entendo é porque é que no 
nº 537 de ANT lhe chamam 
"deusa", ainda menos entendo 
que lhe chamem "a última", já 
que ela própria afirma que "Cada 
vez estamos máis convencidos 
de que nunca acabarán con 
nós." lsto é claramente contradi
tório com chamar-lhe "a última". 
No texto relativo a Rigoberta há 
um pequeno erro : náo é o "xura
do sueco" que decide o Prémio 
Nobel da Paz, mas sim a Aca
demia Norueguesa ; é o único 
"nobel" em que tal acontece, es
tamos tal facto relacionado com 
a uniáo entre a Noruega e a 
Suécia (dissolvida pacificamen
te em 1905). 

Por hoje vou terminando, com as 
mais solidárias saudac;óes para 
todos os amigos galegos.+ 

F-J. N UNES DOS S ANTOS 
(PEGÓES-PORTUGAL) 

Por unha prensa 
ecolóxica 
Non , non se trata de que os 
meios de comunicación gráficos 
vistan de verde ou que o públíco 
demande máis publicacións es
pecializadas en temas meio-am
bientais (o cal non deixa de ser 
un sinal saudábel) . 

Polo de agora, a prensa diária e 
mesmo os semanários e tóda 
clase de revistas mensuais : do 
corazón , deportivas, de moda, 
arte , divulgación da cultura en 
xeral, etc., empregaron papel, un 
material que se elabora a partir 
da madeira, das árbores, dos 
bosques. Un elemento vital de 
moitos ecosistemas, de moitas e 
diversas formas de vida, e cada 
vez máis estase a volver un ben 
escaso; polo tanto nas nos as 
mans está o preservalo se é que 
queremos legar ós nosos des
cendentes algo 1)1áis que destru
ción e miséria. E por iso que se 
impón a necesidade de empre
gar papel reciclado e/ou ecolóxi
co o feíto de que este proceso se . 
faga de xeito máis ou menos 
temperán e continuado depende 
da vontade non só político-insti
tucional senón, e moi en espe
cial, social. Neste caso dos leito
res-usuários cuxa sensibilidade e 
opinión favorábel pode i·nfluir 
abando sobre os profisionais da 
produción gráfica. Pode que- asi 
deixe de ser un paradoxo que 

!!!! 
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CANDO AS BARBAS 
DO TEU VICIÑO ... 

NANINA SANTOS 

Veñen de revolucionar a Igrexa Anglicana coa aprobación da or
denación das mulleres como sacerdotes. 

Un tabu nacido das ideas que historicamente os homes foron la
brando sobre as mulleres e sobre si próprios, caiu en apertada 
votación do sínodo daquela igrexq. Un preconceito adquirido que 
agora terá que enfrentarse na realidade das aspirantes a sacerdo
tes. (Alguén pretenderá que digamos sacerdotas? Sacerdotisas?). 

O Papa de Roma non viu con bons ollos a posta ao dia da vella 
irmá anglicana: Isto vai dificultar as relacións, dixeron, ao deca
tarse, porque a xerarquia vaticana segue refén de ideas e con
ceicións tan saneadas sobre a muller como a tan pouco misóxi
na do pai da Igrexa Santo Agostiño: 

"A muller é un animal que non é firme nen estábel: é rancorosa 
ante a confusión do seu marido, fornécese de maldade e é co
mezo de todos os pleitos e xustas, e camiño de toda iniquidade." 

Velaqui unha das razóns --que se aperceba o SGPIHó M - <lesa 
violéncia que se exerce contra as mulleres. Dicíao un proverbio 
da lgur s: "Bate na tua muller, se ti non sabes por que, ela si". • 

cando a prensa escrebe sobre o 
esgotamento dos recursos natu
rais esta, a sua vez, estexa con
tribuindo a tal situación ao con
sumir un de tais 
recursos. 

Pero a miña in
tención non é só 
apontar este as
pecto xa de por 
si moi grave, se
n ó n tamén 
avanzar un paso 
máis e propor, 
ainda que sexa 
tan só coma un
ha pergunta bo
tada ao ar, o fu
turo das celulo
sas e a sua po-
síbel conversión 

A prensa 
escrebe 
sobre o 
esgotamento 
dos recursos 
naturais e á 
sua vez está 
contribuindo 
a tal situación. 

en limpas ou menos contaminan
tes centrais recicladoras, por pór 

un exemplo seguro que polémi
co. Ou incluso a incorporación do 
papel reciclado/ecolóxico na pu
bl i cidade gráfica (como a que 
atopamos nos nosos buzóns) e 
que timidamente comeza a em
pregarse, ou, máis ainda, nos li
bros de texto dos escolares, ou, 
por que non?, tamén en toda cla
se de material gráfico e impreso 
que nos podamos imaxinar (vgr. 
o das administracións públicas). 

Gozar da leitura ou informarse 
non ten que significar unha san
gria inútil de árbores e bosques. 
Cando vexamos un anaco de pa
pel pensemos o importante que 
pode chegar a ser o naso cám
bio de atitude para coa vida do 
planeta Terra, o único e máis va
lioso que ternos.+ 

XosÉ M. LAGO NOVAS 
(VIGO) 

TOKYO 

A ALDEA 

r----------------------- -presidente da cámara 

CAlROS SILVAR 

Monumento 
ao traballador 
domar 
O traballador do mar é xente moi 
olvidada que só son lembrados 
cando algunha traxédia sucede 
ou cando algun barco naufraga. 
Marin é unha vila eminentemente 
mariñeira que ten dado moitos 
homes ao mar con moitas xera- · 
cións de mariñeiros. Por iso, o 
Colectivo de Mulleres dos Mari
ñeiros considera que todos os 
marinenses deben de homena
xear a estes traballadores, por 
iso este colectivo emprenderá 
unha campaña popular para eri
xir un monumento aos traballa
dores do mar e o seu merecido 
descanso semanal. 

Con dito motivo, este Colectivo 
de Mulleres dos Mariñeiros con
sidera urxente que o Concello de 
marin como representantes dos 
marinenses faga as xestións 
oportunas cara conseguir a colo
cación deste monumento no Por
to de marin, por iso solicitan que 
o Pleno da Corporación acorde 
facer as xestións oportunas coa 
Xunta de Obras do Porto de Ma
rin, para que autorice a instala
ción, no Porto, deste monumento 
ao Traballador do mar e o seu 
merecido descanso semanal.• 

MARIÑA GoNZALEZ SILVA 
E 4 SINATURAS MAIS 

(COLECTNO DE MULLERES 
DOS MARIÑEIROS DE MARIN) 

Un acto 
de solidaridade 
con Cuba 
Hai uns dias realizouse en santia
go (da Galiza) un acto solidário co 
pavo de Cuba. Ali estavan, brin
dando o seu apoio xenerono, en
tre outros, a Uxía, lene brisa fres
ca das terras do Lauro feita voz e 
corazón; o Joao Afonso, sobriño 
do inesquecível Zeca (hai persoas 
na nasa vida que ando marren, al
go de nós marre tamén: unha de
las era o Zeca), acompañado polo 
Serginho e os amigos de Moc;am
bique; o Neira, a Anísia e moitos 
que responderan á chamada da 
amizade e da solidariedade. 

Foi unha festa entrañábel, chea 
de calor humano, apesar do fria 
da noite outonal e das circuns
táncias imediatas que motivaran 
a convoctória, circunstáncias 
non propícias para festas. 

Ali, máis unha vez, manifestámos 
o naso irrenunciável apoio ao pa
vo irmán de Cuba e á sua Revo
lución, e a nasa máis forte posível 
condena ·do monstro criminoso e 
xenocida que habita as terras 
brabas e xenerosas do Norte, ex
propriadas aos seus lexítimos do
nas que foran desde hai milénios. 

Ali foi lido un manifesto dos in
telectuais galegas contra o bl
queo, houbo auséncias notá
veis: lástima que a servidume 
partidista impida a expresión 
pública do compromiso ético da 
solidaridade. 

Triste e lamentável exemplo de 
insolidariedade están a demons
trar co siléncio as forzas políticas 
galegas de esquerda e naciona
lista co pavo cubano, submetido 
ao brutal e criminoso bloqueo 
por parte do imperialismo iánqui. 

Lamentável tamén a atitude de A 
Nasa Terra omitindo información 
anterior e posterior ao acto (agás 
unhas cantas liñas). O mesmo 
Faro foi mais xeneroso. 

Neste dramático momento, deci
sivo para o pavo de Cuba non 
caben posturas ambíguas, inxus
tificáveis por motivos eleitoralis
tas: ou estamos a un lado ou a 
outro da barricada. Ou estamos 
clara e abertamente coa Revolu
ción cubana ou, por omisión, so
mos cómplices do imperialismo. 

Fe de erros 
O artigo publicado no nú
mero anterior (páxina 16): 
Aportación a unha crónica 
apareceu sen asinar. Os 
seus autores son Isabel e 
Emílio González Avión. 

Na páxina 23 tamén apare
ceu sen sinatura o artigo: 
Xosé Estévez apresen
tou ... que foi realizado por 
Daniel Lazaré.+ 

parlamentária galega-, 
a sua intervención brava 
nas polémicas, sitúano 
ben lonxe do speaker 
inglés que asiste e regula 
os correntes batifúndios 
no parlamento de 
Westminster. Núñez 
utiliza argumentos de 

• machote para dicer que 
como presidente non 
deberia intervir, pero· 
"como home non podo 
quedar calado". As 
polémicas que agora ten 
con Beiras .reproducen 
as que xa tivera na 
Deputación de Ourense 
con Alfredo Suárez 
Canal. O deputado 
provincial do BNG fara 
levado aos tribunais por 
chamar fascista a Núñez. 
O veredicto foi de 
absolución, 
argumentando o tribunal 
que "fascista" era unha 
calificación política non 
un insulto. 

Por que se xulga a 
Hoenecker, un vello 
aoque lle vaticinan 18 
meses de vida (ten un 
cancro terminal)? O seu 
delito -mandar disparar 
sobre os que saltaban o 
muro- non pode ser 
atribuido a unha persoa, 
senón a unha época. 
Abonda con lembrar que 
a división de Berlin foi 
decidida polos aliados 
ocidentais. O xuício ao 
ex-presidente da RDA é 
o intento de convencer 
ao mundo de que o 
comunismo foi como o 
nazismo: un sistema 
cruel que só pudo ser 
derrotado a sangue e 
lume: Se se admite que 
en Checoslováquia 
trunfou unha revolución 
de veludo ou que a arde 
de disolver o PCUS foi 
seguida sen disparar un 
só tiro quedaría sen 
sentido o mito ocidental 
de que o comunismo era 
demoniaco. Hoenecker · 
tiña como priviléxio de 
presidente unha equipa 
de video. 

Pida un vaso de 
auga e serviranllo con 
tres cubos de xelo, en 
pleno inverno. Os 
pinchos de tortilla están 



quentes por fara e frias 
por dentro (co 
competente que estaba a 
tortilla fria, sen 
microondas). O salón 
está dotado con catro 
altavoces que 

. reproducen a elevado 
volume o son da 
televisión (no mellar dos 
casos poñerán música 
chumba-chumba de 
sintetizador). Debían 
aprender nas escolas 
que non existe a auga 
on the rocks, que hai un 
manual para usar 
correctamente o 
microondas e que o 
televisor non se derrama 
se está apagado. 

Na Suiza -lugar de 
destino do 90% dos 
emigrantes galegas nas 
tres últimas décadas
están prexubilando aos 
directivos de empresa 
que ostentaban salários 
próximos aos 32 mil 
francos suizos ao mes 
(máis de dous millóns de 
pesetas) e callen a 
traballadores xovenes, 
máis baratos. Despiden 
ás señoras da limpeza e 
recomendan manchar 
menos. Cando o dono 
está en crise que lle 

• queda ao can! 

"Á aqueles 
cidadáns que segan a 
política municipal pala 
prensa -di o BNG de 
Betanzos nunha folla 
voandeira-, conviralles 
saber que nengun dos 
correspondentes asistiu 
no que levamos de 
lexislatura a un só pleno. 
Sen embargo informan 
sobre eles, ás veces con 
tanta veracidade que 
mesmo dan por 
aprobadas mocións e 
temas que, en realidade, 
ficaron pendentes. Por 
non falar dalgunhas 
iniciativas que atribuen á 
Alcaldia ou ao Governo 
municipal e que son obra 
doutro grupo político". 

••••••••••••• 

GLOBAL 

Os nacionalistas ou somos inter
nacionalistas, solidários con to
dos os pavos oprimidos (porque 
de opresións sabemos moito) ou 
caímos nunha visión cativa e 
egoísta do noso próprio proble
ma nacional. O nacionalismo ou 
é internacionalista e solidário ou 
é puro chauvinismo. 

Cuba é un perigo para o imperia
lismo,é a prava mais contunden
te do que pode facer un povo pa
la sua dignidade e soberania; a 
Revolución cubana é un perigo 
porque, indo adiante, é un exem
plo para os explotados do pró-

prio lmpério e 
do mundo intei
ro. O poder ián
qui sempre te
meu máis o 
triunfo de cal
quer revolución 
en calquer cu
rruncho do 
mundo, que un 
enfrentamento 
coa Unión So
viética (cando a 
Unión Soviética 

Triste 
insolidariedade 
están a 
demonstrar as 
forzas 
políticas 
galetas de 
esquerda e 
nacionalistas. 

de criminoso bloqueo, os seus 
logros sociais son incomparáveis 
ca resto da América Latina. "Isa é 
un mao exemplo para o país 
m"áis rico e "democrático" do 

· mundo, con millóns e millóns de 
pobres e marxinados. Brasil, Pe
ru, Colómbia, Guatemala... iso é 
o Capitalismo: miséria, marxina
ción, escravitude, inxustiza, mar
te. E ese o destino que queren 
para Cuba? 

Onte o monstro asina u, sen tre
merlle a man, a aberrante lei To
rricelli, arroupado pola "gusana
da" traidora no putifério de Miami 

(o mesmo en que querian con
verter Cuba). Os governos euro
peus, lacaios do imperialismo 
USA non abren a boca contra o 
xenocídio que se está a cometer 
contra o pavo cubano. 

Do destino de Cuba e da sua loi
ta pola soberania e dignidade 
nacionais todos somos respon
sáveis. Onte foi Granada, Pana
má, Nicarágua ... mañá pode ser 
Cuba, e diso todos seremos un 
pouco culpados. Con Cuba no 
corazón.+ era alguén), e 

ainda máis en 
Cuba que apesar dos trinta anos 

FRANCISCO GoMEZ 
(VIGO) 

Os de Lugo son altos e loiros, A Coruña parece unha cidade centroamericana e 
en Santiago hai ovellas nos xardins públicos 
A revista Rutas del Mundo chama a Galiza "capricho español" 
"Esta cidade -Lugo- é realmente emblemá
tica, porque dun xeito ainda máis acentuado 
que outras localidades galegas, mostra cun
ha gran desfachatez o que son as caracte
rísticas menos españolas de Galicia no seu 
conxunto. Abonda con dicer que durante as 
festas populares, as procesións desfilan ao 
son da gaita, un instrumento moi parecido á 
cornemusa escocesa, e que palas ruas, a 
metade dos habitantes son loiros, de ollas 
claros e estatura médio-alta. E, por se fóse 
pouco, as paredes están cheas de pinturas 
con eslóganes que piden unha autonomia 
política completa para esta terra que parece 
pertencer a España por pura casualidade. 
Case como se o mar a trouxera desde algu
nha parte de Gran Bretaña ou de Irlanda e a 
tivera depositado nun recanto da nosa Pe
nínsula Ibérica". Este fragmento pertence á 
extensa reportaxe que a revista Rutas del 
mundo dedica a Galiza no número do mes 
de Novembro, titulada Galicia, capricho es
pañol. Rutas del mundo está abalada pala 
National Geographic Society, en colabora
ción coa Natíonal Geographic Traveler. 

"Lugo ~i tamén a revista- é unha gran cida
de cun ritmo de vida moi peculiar: durme de 
día e está desperta pala noite, cando os ba
res, as fondas e os restaurantes se enchen 
de mozos e a cervexa, sen esaxerar, corre a 
eito. A xente sae á rua, invade as prazas, 
séntase xunto ás fontes, conversa en voz al
ta, saudase, chámase a berros( ... )". 

En Santiago tapa de sépia e 
cervexa española 

No artigo que asina Elena Mantaut pode 
lerse que Santiago "non era máis que unha 
pequena aldea de pescadores" cando foron 
trasladadas aqui as relíquias do Aposto! 
Santiago. "Detras de cada recuncho o pa
sado sobrevive e segue abraiando ao visi
tante ~ise tamén-: está na muller que lava 
nun fregadeiro, na ovella que pace no ces
pede dun xardin público, no douce recendo 
a froita que se espalla polas pequenas ruas 

· do centro, no engado dos seráns de verao, 
cando os viaxeiros sentan no portal das 
suas casas a tomar o fresco". 

"Tradicional
mente -afír
m ase- os 
galegos fo
ron grandes 
picapedrei
ros, tiveron 
.paciéncia pa
ra traballar a 
rocha e dar
lle unha apa
riéncia delga
da e femeni
na". ( ... ) A 
maior. parte 
dos pere
grins despois 
de rezar e 
render home- · 
naxe aos 
restos do 
apostolo, in
vade as pe
quenas ruas 

liajero 19Bl81 .. ._ ...................... .. 

En una limda de VHla/ba se expmw el famoso queso galle,go fil furma de peclto. 

da cid~de e métese a toda presa nos típicos 
bares e restaurantes nos que se adica a 
consumir sustanciosos pedazos de empana
da galega (rechea de carne ou peixe con 
allo e tomate) ou sabrosas tapas de atun, 
calamares ou sépia. Todo abondosamente 
regado cunha espumosa cervexa española". 

A Coruña, capital de Galicia 

En contraposición a Santiago, sinala a re
portaxe, "as fábricas, o tránsito caótico, a 
atmósfera dunha grande metrópolis -a di
cer verdade máis parecida aos desordena
dos aglomerados urbans centroamericanos 
que ás estruturas lóxicas das cidades euro
peas- c.oncéntrase en cámbio na Coruña". 

"lmportante·porto do comércio do sal ~ise 
tamén- tanto en época romana como me
dieval, (foi) base de partida de numerosas 
expedicións primeiro a América e máis tar
de a Oceania". A Coruña é ademais a "ca-

Gofida es: uno reg¡óri muy dístinto 
del resfo del pois. El dimo húmedo y 
lu inflvencio de! Atlónfko han 
.hecho de ello uno fierro f~ rHI y mvy 
peculiar: tfobido a un irreversible 
proce-so de hvndimie11to, los valles 
ooroeddenfdes (liol:m! el\tas líneos, 
Praiu Vilforrnbe} son invadidos por lo~ 
09uos del Océano Atlántico. Es t~nfon
ces cuando puP-de verse el cudoso 
hecho de presenciar o los campesinos 
gullegoll trnbojomfo lo tierra {foto 
izquierdo) con ef mm <.fo fondo. 

pita! administrativa da rexión". 

A reportaxe chama a atención sobre as ga
lerias coruñesas: "Frente ao porto, na Ave
nida da Mariña, hai unhas extrañas constru
cións, extrañas para o país no que se en
contran. Trátase dunhas grandes vidrieiras 
de cristais pequenos constituidas por uns 
bastidores rigurosamente brancas que reco
bren a fachada principal dunha série de vi
vendas baixas. Un poeta galega definiunas 
como un luminoso refúxio contra o vento e 
a choiva, ainda que comunmente receben o 
nome de galerías e encóntranse noutras 
moitas cidades da rexión. Vistas no seu 
conxunto lembran as formas arquitectónicas 
caracterítisticas dos países nórdicos". 

As rías valeiranse 
coma se fosen estanques 

Na revista as rias aparec~n mencionadas 
co nome de bahías. "Son centos as bahías, 
algunhas moi anchas, outras de forma 
alongada, que seguindo o ritmo das mare
as, énchense e valeiranse de auga coma 
se fose estanq!Jes. Dase o caso, daquela, 
de que, durante as horas nas que a marea 
está baixa, pequenos fatos de campesiños 
armados con sachos e angazos convérten
se temporalmente en pescadores de maris
cos( ... ) recollen milleiros de pequenos mo
luscos comestíbeis, unha espécie de mexi
lóns negros que, unha vez fervidos e ado
bados con allo e tomate, constituen un dos 
platos máis comúns da cociña campesiña 
galega. Unha cociña pobre, tal como o era 
a rexión até hai uns anos". 

"O galego -afirma Elena Mantaut- non 
acostuma a se definir como español. A sua 
pátria viuse forzada a entrar nos domínios 
dos reis· castellanos do século XV". Se ben 
máis adiante diseque "aquí (en Galiza) en
cóntranse, en pequenas proporcións e espa
rexidas por todas partes, o que son as dife
rentes características de Esp~ña enteira". • 

A 
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Xosé Carlos Caneiro, ven de gañar o Xerais con o infortúnio da soidade 

'Nos últimos anos facíase 
unha literatura mimética, retórica e de evasión; non me gusta ese camiño' 
• XOSE CARLOS SILVA 

O Xurado do prémio 
Xerais de Literatura 
apostou, este ano, pola 
novela "O infortúnio da 
so ida de", unha obra 
monumental, difícil, moi 
lonxe do que hoxe 
estamos acostumados a 
ver nas librarias. Xosé 
Carlos Caneiro, poeta 
"maldito" e autor desta 
novela, manifesta desde 
a periféria a sua 
repugnáncia polas 
novelas "lights". A 
perif éria é Verin, un 
recanto da Galiza, onde 
sabe que e tá 
esquecido, cousa que 
non lle importa en 
absoluto xa que non 
quer pertencer a 
nengun círculo literário 
dos existentes no país. 

Por- que un poeta maldito? 

Porrque estou na esquina. Habito 
na periféria e "ser maldito" quer 
dicer non entrar nese xogo de reco
ñecimento, de lavado de imaxe, de 
pose, de cosmética. .. o poeta vese 
cando está diante do público e 
comparte con el as suas verdades 
ou cando, incapaz de manifestarse 
as escrebe sentindo esa traxédia 
por dentro, esas ganas de non estar, 
de non ser. 

Receber o prémio Xerais de Litera
tura significa abertura de horizon
tes, de novos camiño , dun certo 
recoñecimento ao meu traballo ca
lado durante moitos anos sen a per
turbación da inutilidade. Tamén, a 
po ibilidade de e creber sen nen
gun tjpo de premura por publicar. 

O prémio que lle outorgan é por 
unha novela. Que se considera, 
poeta ou narrador? 

Sempre poeta. O que sucede é que 
e erebo novelas e contos para olvi
dar a capacidade de destruci6n da 
poesia. Sempre dixen que son un 
poeta sen talento porque certa hi
persensibilidade persoal cercena a 
pureza do conceito, logo son inca
paz de pulir eses sentimentos e a 
poesia de hoxe en dia radica niso, 
en pulir, en limar ao máximo as pa
labras, en elaborar demasiado cada 
verso. Eu penso que dese xeito se 
desvirtua considerabelmente a poé
tica. Ent6n, como carezo de talento 
lírico e pola contra creo posuir un 
mínimo talento narativo, a prosa 
compensa a balanza da invención. 
Invención, sempre invención. O 
campo semántico criador, criativo, 
creación ... non ten cabida no voca
bulario básico da literatura. 

Explíquenos un pouco o argu
mento de "0 Infortúnio da soi
dade". 

'E moi difícil de contar, principal
mente porque non só relata unha 
trama, conta várias que confluen 
nunha mesma. Hai unha caracterís-

XURXO LOBATONOZ NOTICIAS 

-
......................................................................................................... . . . 
'O labor do escritor ~ plantar cara ao· poder' 
Que lle está sucedendo á Galiza 
literariamente falando? 

O que lle pasou nos últimos anos 
foi que non existia para nada nen
gun tipo de tirantez, nen ideolóxi-

• ca nen de trama. Esta novela pen
so que vai producir esa tirantez. 
Mira, eu teño moi claro que un 
país que non teña esa tirantez ide=
olóxica é un país morto ou conde
nado á morte imediata. 

O que fixen toda a miña vida, es
tando aqui esquecido e pretenden
do seguir esquecido, foi escreber 
ou recitar que é para o que vivo. 
Non me interesan demasiado as 
consecuéncias de ta novela, nen 
equer me preocupa se vai ou non 

vai ter consecuéncias. Se a partir 
de agora se publican novelas más 
sérias, novelas de maior carga in
telectual, novelas máis reflexivas 
e mfils cheas de ideas seria estu-

pendo. Eu apontaríame gastoso a 
ser un leitor agradecido dese tipo 
de literatura. A min a literatura 
"light" abórreme, cánsame, nunha 
palabra: repúgname. 

Que lle diria hoxe aos círculos 
literários que habitan no noso 
país? 

Que o labor do escritor é enfren
tarse ao sistema ·e plantarlle cara 
ao poder, sexa da cor que sexa o 
poder. A eséncia do poeta é facer. 
frente á realidade, chocar contra a 
razón. A literatura non pode en
tender de motivos, en eséncia é 
máxica, unha dimensión que en
volve a persoa que se adica a es- · 
creber. A literatura debe criar ten
sións nun país condenado á traxé
d ia da mansedume. Por outra 
banda, penso que a frustración 
endémica da narrativa galega é 
produto da frustración histórica 

do noso país. 

Da literatura de hoxe na Galiza 
a quen nomearia? 

Eu sempre tiven afeéción polos 
tráxicos. Sinte unha gran paixón : 
por Méndez Ferrín, paréceme un • 
escritor que deu probas literárias : 
de abondo para c.pnsiderarlo clave : 
da cultura galega de todos os tem
pos. Tamén teño moita simpatía 
polos malditos é o caso de Pexe
gueiro, xente que nunca entrou 
polo aro do sistema. De todos mo
dos, hai indivíduos dos que non 
quer nen ouvir falar, figuróns fal
samente literários que dan noxo. 

A soidade é estar oeste recanto 
da Galiza? 

A soidade é estar sempre contigo 
e tentar non sair de ti mesmo, que 
non te rouben. + 

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

'A frustración 
endémica da 
narrativa galega 
é un produto da 
frustración 
histórica do 
noso país' 

tica fundamental da novela: a exis
téncia de numerosos plenos. En re
sumo narro a história do amor tar
dio dun indivíduo que está nos cin
cuenta anos e na búsqueda ese 
amor aparecen unha morea de iro
nías, traxédias, infelicidades, neu
roses, casualidades e humores. Re
coñécese tamén un nível no que 
narradores sucesivcfs debuxan pro-

coacións e apocalipses estruturais. 
Non pretendo que o leitor, ou utili
zando unha horríbel expresión, o 
consumidor literário, pase sen pena 
nen glória por riba da novela, im
plico aos leitores e estes van ter 
sentimentos cara a história, cara o 
escritor. Por iso, digo que "O infor
túnio da soidade" vai resultar polé
mica, vai levantar paixóns, a favor 
ou en contra. A provocación é un 
dos principais recursos de calquer 
escrebedor. 

Cando escrebeu a novela, que 
pretendia? 

Queria inventar unha novela que 
rachase cos cauces da narrativa, 
que estaba acosumado a ver. Co 
"Infortunio da soidade" quixen re
ducir a novela ao pracer do texto, 
pero que o texto pudese estimular 
pensamento e atituqes no leitor. E 
unha novela atípica, inusual, hete
rodoxa, crítica, periférica, mordaz, 
terna, poética, unha novela poliva-

lente. Unha novela sen novela. Por 
outra banda quixen reinstalarme na 
realidade através da crítica, a nove-

'O inf ortúnio da 
soidadevai 
resultar 
polémica, vai 
levantar paixóns 
a favor ou en 
contra. A 
provocación é 
un dos principais 
recursos de 
calquer 
escrebedor' 

la é unha consciente crítica literá
ria. Que escrebedor non verte con
tinuamente xuízos sobre o seu mo
do de entender a literatura? 

Non á novela Light 

Que di da linguaxe da novela? 

En "O infortunio da soidade" tento 
explotar ao máximo a linguaxe. 
Emprego todos os recursos posí
beis, axiomáticos ou non, para re
bater a omnisciéncia das voces na
rrativas. Lembra a Wittgenstein: 
"Os límites da linguaxe son os lí
mites do meu próprio i:nundo". 

Non é unha novela comercial? 

Non é unha obra comercial en ab
soluto, no sentido de que non é 
unha novela light, basura, klee
nex, novela de usar e tirar. Nos úl
timos anos na Galiza fíxose unha 
literatura mimética, retórica, de 
evasión e este relato non vai nese 
camiño. "O infortunio da soidade" 
é unha rebelión en contra do esta
belecido, en contra do sistema e . 
tamén unha rebelión en contra da 
própria literatura. 

Cando di que está en contra da 
literatura, a que se retire? 

Basicamente aos conceitos asumi
dos, aos modos unilaterais e homo
xéneos de interpretar compoñentes 
literarios. 

Por que se apresentou ao pré
mio? 

Por casualidade. Non son un bus
ca-prémios, apresenteime a cinco 
certames contados dos ·que gañei 
tres, nas tres mo-dalidades: poesia 
coa obra "Da tua auséncia" o pré
mio Celso Emilio Ferreiro, contos 
con "Histórias no fio de Monte
rrei" gañei o actual Cidade de Ou
rense, e agora en novela. Igual xa 
se acabou tamén este asunto. 

Que lle parecen as manifesta
cións feitas polo xurado tratando 
a novela como unha obra monu
mental? 

Imaxino que van no sentido de es
tar moi traballada a linguaxe, a téc
nica narrativa e a estilística. Tamén 
se refiren a que "O infortunio da 
soidade" é unha novela moi carre
gada de ideas e reflexións na que 
pretendo contar poucas cousas por
que o importante desta obra son as 
reflexións sobre o que se conta. 

Segundo o Xurado semella ser 
que ten influéncias de Cortázar. 

Cortázar foi un bon amigo hai no
ve ou dez anos. Era a época na que 
tanteaba tamén con Proust, con 
Joyce, repasando toda a literatura 
galega da primeira metade de sécu
lo, pero levo moitos anos sen ler a 
toda esta xente, din que estilistica
mente ten influéncia de Cortázar e 
tamén parece ser que de Hoyce e a 
min surpréndeme nese sentido por
que hai nove anos que os deixei de 
ler, a non ser que sexa o subscons
ciente que vai revelando toda a in
formación. De todos os xeitos, que 
non gostaria de que o comparasen 
con Cortázar? é unha auténtica ma
ravilla.+ 

J 
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DI AS 

• A Biblioteca de 
Taboada Chivite 
para o Museu do 
Povo 

A família do etnógrafo Taboada 
Chivite decidiu deixar a sua 
biblioteca en depósito nunha sá do 
Museu do Povo Galego, en 
Compostela, que tamén recollerá 
alguns efectos persoais de quen 
fora patrón fundador e 
viceperesidente desta institución. 

A recepción oficial da doación 
será o 28 de Novembro e servirá 
tamén poara celebrar o 16 
cabodano de Xesus Taboada. 
Intervirá António Fráguas e 
Manuel Taboada.+ 

• Cómic sobre 
o Deportivo 

Coincidihdo coa celebración do 
encontro Coruña-Milán apareceu 
á venda un cómica sobre a equipa 
coruñesa que recolle a traxectória 
da equipa desde o ascenso á 
primeira división até o cornezo da 
tempada actual. 

A autoria dos debuxos e do texto 
son de Enrique Vázquez Pita e 
Enrique Tello León que 
coordenaron un grupo de 
afeizoados que durante cinco 
meses elaboraron a história. A 
obra, de 40 páxinas, 
concebiuseantes de que o 
Deportivo comezase a sua 
espléndida tempada. Está á venda 
en librarías de todo o país a 300 
pesetas de custe, subvencionado 
grácias ao apoio económico de 
várias entidades.+ 

• Freixanes gaña 
o Torrente cunha 
novela histórica 

Dous millóns de pesetas é o 
importe do prémio de narrativa que 
concede a Deputación da Coruña, 
e que foi escollido entre 180 
novelas apreseritadas. É a prímeira 
vez en catro edicións que vai para 
unha obra en galego. 

"A cidade dos Césares" é o título 
da obra de Freixanes, que xa 
recebera un galardón pola sua 
primeira novela "O triángulo ... " 
(Blanco Amor de novela longa). A 
obra agora gañadora fala dunha 
expedición de galegos á Patagónia, 
no último tércio do XVIII, 
contada un século despois pola 
alma do xefe do grupo, un gaiteiro 

Victor Freixanes. 

G~~O · 

de Murás. Finalmente trátase da 
epopeia dun fato de labregos que 
Carlos· m financiou na sua viaxe á 
Patagónia para fundar unha 
colónia, Nueva Esperanza.+ 

• Mención especial 
para Hector Carré 

A película A sorte cámbia 
conseguiu unha Mención Espacial 
na ID Mostra de Curtametraxes 
orgaizada pola Plataforma de . 
Nuevos Realizadores. A peza deste 
director coruñés xa merecera 
atención e prémios nos Festivais 
de Alcalá e Elx do ano pasado. 

Outra produs:;ión do mesmo 
director, "Coitadiños" ven de 
participar na edición do XXII 
Festival de Alcalá.+ 

Rafael Lema, un poeta 
do fin da terra, gañou o primeiro 
prémio Espiral Maior d~ poesia 
• XOSÉ M. LEMA/COSTA DA MORTE 

Rafael Lema Mouzo, 
membro do colectivo 
poético Blas Espín, da 
Costa da Morte, acadou 
o primeiro prémio 
Espiral Maior de poesia 
coa" sua obra "Cemiterio 
das gaivotas".· O autor 
da Ponte do Porto ten 
25 anos e é diplomado 
en imaxe e son e en 
filoloxia hipánica. Na 
comarca costeira é un 
persoeiro coñecido polo 
seu activismo cultural e 
por ser presidente do 
colectivo ecoloxista P.X. 
e da Asemblea 
Comarcal Ecoloxista de 
Corcubión. 

Este é o prirneiro concurso ao que 
se presenta o poeta da terra de ne
mancos-Fisterra. Segundo el, man
dou o poernário porque en caso de 
receber un prérnio servirla de pulo 
para o seu colectivo poético e servi
rla de estímulo os xóvenes poetas 
da comarca. O libro é inovador na 
sua forma, está dividido en cinco 
viaxes e cada singladura é un poe
ma, que ás veces se subdivide se
gundo o barco faga moitas ou pou
cas manobras. "Ven sendo un diário 
de navegación dun barco da mariña 
mercante na que os ocos entre os 
apontamentos do capitán son cober
tos con poemas. É unha hornenaxe 
aos meus amigos e familiares em
barcados desde os quince anos en 
navíos de todas as nacións". 

Rafael Lema di que fixo o poemá
rio en duas etapas: un N ovem bro 

na cidade da Coruña e un Abril nos 
portos da Alemaña. Ainda que o 
seu remate definitivo tivo lugar es
te ano na sua casa da Costa da 
Morte. É un libro de viaxes mari
ñas , de singladuras a bordo dun de
ses barcos grandes e afastados que 
pasan de cote pola Costa da Morte 
e que nunca paran. O xoven poeta 
do fin do mundo considérase un 
medium que fai falar á pedra, á te
rra, ao mar, ao lume e a realidade 
da sua época. Mentres nuns poe
mas evoca as pantasmas familiares 
(o seu pai e o seu padriño morreron 
moi novos, o seu bisavó soñou coa 
volta da República até o seu último 
resollo), noutro fala da soidade dos 
que viven lonxe da compaña dos 
seus, dos lobos solitarios das cida
des e dos barcos. Emigrantes, ma
riños, estudantes, xóvenes traballa
dora do rural no cao da urbe fi
niseculares devoradora de cora
zóns limpos, da aco ada polo 
"can que uli can a ua pre a 
no barrios escuros". 

A cidade vista coas suas luces des
de a coberta dun barco é ' unha 
grande rede, unha farola guía coa 
base de ouro" que todo ve e todo 
acada. As aldeas que a circundan 
desángranse nunha desigual loita. 
"A cidade axigánta e, o pobo o
métense e mandan autobu e con 
centos de pombas" . O mar pode ser 
un escape, pero non sácia a sede, é 
outra ficción, o home está só no 
mundo e "rodeado de cinc quente a 
babor e estribor". En definitiva, 
unha aposta pola renovación for
mal e léxica con vellos materiais e 
unha traballada lingua. Para Femán 
Vello trátase dunha "suxestiva fa
bulación épica realizada cunha 
grande sensibilidade lírica". O li
bro será publicado ante de fin de -
te ano pola editorial E piral Maior 
que dirixe Miguel Anxo Fernán 
Vello.+ · 
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Narracións de 
misericórdia 

O vaso de prata 
de Antoni Marí 

Antoni Marí (Eivissa, 1944) é un 
dos máis importantes poetas cata
láns da hora actual. O leitor galego 
ten ao seu alcance a versión ao no
so idioma do seu primeiro libro 
poético, El Preludi, no número 18 
da revista "Luzes de Galiza". Na 
revista "Doma" apareceron tradu
cidos diversos poemas do seu se
gundo (e por agora último) libro de 
versos Un viatge d' hivern. (1989). 
Compre lembrar que o poema que 
fecha este libro aparecera -no seu 
idioma orixinal- no número 9 da 
devandita "Dorna", co título "Pa
lau d'hivern". Tamén noutros nú
meros das duas mencionadas revis
tas, asi como nas páxinas de letras 
de "Faro de Vigo" e máis na Táboa 
Redonda de "El Progreso" apare
ceron versión ao galego dos poe
ma de Antoni Mari. 

Pero A. Marí tamén é coñecido co
mo en aísta. En español ten publi
cado, en Tusquets Editores, unha 
excelente escolma do romantismo 
alemán sob o título de El entusias
mo y la quietud. E en catalán L' ho
me de geni (sobre o conceito de 
xénio na ilu tración francesa -Di
derot- e no romantismo alemán) e 
La voluntat expressiva (recolla de 
di versos ensaios, atravesados por 
un ténue fío, palabras do autor, so
bre a vontade expresiva, quer di
cer, sobre, en derradeira instáncia, 
a actividade criadora. Sobre este 
libro, d ecando a sua saída en cata
lán, apareceu unba reseña en "Lu
zes", nº 14-15). Destes dous volu
mes existe tra-
dución españo-
la, Editorial 
Tecnos, o pri
meiro e co títu
lo de Euforión, 
e o segundo en 
Ver al, tradu 
ción literal do 
título catalán. 

Aparte de poeta 
e en aí ta, en 
Novembro de 
1991 , Antoni 
Marí publica un 
libro de relatos, 
El vas de plata, 
que remata de 
aparecer en ver-
ión galega de 

Antón L. Do -

O leitor 
disfrutará 
da 
amenidade 
dun 
volume 
ben 
a abado, 
pero non 
pa ará da 
superficie 
dun mar 
en calma. 

bao, O vaso de prata {ll. Libro do 
que deberíamos falar nas seguintes 
liñas , pero que outros farán por 
nós. E isto merece unha explica
ción. Todas as traducións sinaladas 
enriba, e máis a reseña citada, van 
asinadas por min (a reseña, con 
pseudónimo). O poema orixinal en 
catalán publicouse a meio miña. 
Unha forte amizade me une ao au
tor. Pero iso podíase obviar e falar 
deste libro de relatos. Éme difícil; 
difícil porque moitas das lembran
zas, e algunhas das persoas que 
aparecen nel, ben que disimuladas 
pola arte literária de marí, son ta
mén propriedade miña. Unhas co
ñecidas desque era eu neno; outras 
por beizos da miña nai. Antoni 
Marí, ibicenco de nación, é parte 
da ponla familiar por parte de nai, 
lonxíncua en canto parentesco; 
cercana, polo trato cotián desde 
moitos anos, desque eu tiña catro 
ou cinco. E, para acabar, sabendo 

parece se se pensa que 
boa parte dos contos dirí
xese a unha memória per- · 
soal -que tamén é xera
cional e á lembranza dun
ha educación infantil na 
que o catecismo ben me
morizado tiña tanta im
portáncia como as mate
máticas"( ... ) "As catorce 
obras de misericórdia dan 
título a cada unha das na
rracións do volume, ár
mano cunha urdime de 
solidez e Qutórganlle, 
mesmo, un ponto de ar 
novelístico. Só un ponto, 
porén, porque o autor, 
cauto e subtil, dilue o eu 
das narracións e o diver-
sifica levemente dunhas 
narracións a outras. 
Outro pormenor im
portante, este de tipo 
formal, é o esforzo 
por moldear unha 
expresión sinxela 
isenta de retóri
ca e axustada 
aos obxecti
vos do con

x unto". 

como naceron estas narracións, in
tentar achegarme a elas sen -qui
zá- cair na haxiografia e/ou no pa
nexírico, paréceme difícil, por iso 
quero deixar a voz a tres críticos 
cataláns: Isidor Cónsul ("La me
mória moral d ' Antoni Marí", 
"Avui" , 4-I-1992), Vicen~ Llorca 
("Miserere", mesmo xomal a data) 
e Julia Guillamon ("Antoni Marí y 
el espacio estético. Inicio de un 
proyecto narrativo", ''El Observa
dor", 5-IV-1992). 

Continua 
Cónsul a dicer que O vaso de pra
ta entra nas sinuosidades da poéti
ca de Marí ("recorrer e esculcar os 
elementos recorrentes que aniña
ron na eséncia dos grandes criado
res ao longo da história"), que até 
agora desdobrárase (en Marí) en 
forma de poema ou en "material de 
reflexión artística". O discurso de 
Marí, as suas raíces máis profun
das, non variaron "Diría só que se 
diversificaron, que encontraron un 
disfarce máis sinxelo e amábel, e 
que se converteron, máis dunha 
vez, na excusa para divertimentos 
f áceis e exercícios que rozan o 
chiste (quizá o erro máis grave que 
comete A. Marí, XGG. O leitor 
que se deteña aqui disfrutará da 
amenidade dun volume ben acaba-

Para Cónsul "compre reparar con 
atención no subtítulo da entrada 
que dá o nome inteiro dó volume: 
O vaso de prata e outras obras de 
misricordia. E diria que a adver
téncia é máis importante do que 
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Máis causas 
do Alcalá 

O escritor galego de 
Miguelturra, puxo nos 
anaqueis unha chea de 
libros nos últimos tempos. 

A história de 
Ossorio Tafall 

Santiago Alvarez, teimudo 
recuperador da hjstória que 
lle tocou vivir e sofrer, foi 
quen de porse a recoller a 
vida dunha importante 
figura da nosa história, 
falecido hai ben poucos 
anos, Bibiano Ossório 
Tafall., presidente do Comité 
Central de Alitonomia que 
puxo en marcha o plebiscito 
estatutário do 28 de Xuño 
de 1936. Isaac Diaz Pardo 
explica nun texto de 
prelúdio as situacións que se 
sucederon na transición 
cando Ossorio Tafall puido 
cumprir na Galiza o papel 
de Tarradellas en Cataluña. 
Inclúese na Série 
Documentos do Castro.• 

Gastar na paz 

do, pero non pasará da superficie 
dun mar en calma". 

Cónsul, logo de diversos incisos en 
determinadas narracións, nas que 
sinala o humor, a ironia, o chiste, 
as anédotas desenfadadas, a nostál
xia da lembranza, a fixación dos 
paraísos perdidos que foron infán
cia e mocidade, etc., remata dicen
do que volume conforma unha 
"memória moral máis que biográfi
ca. ( ... ) Un espello que reflixte e 
sintetiza unha dobre imaxe -mirar 
para adenp-o e mirar para atrás
para recuperar momentos significa
tivos dunha etapa .de formación". 
Vicen\: Llorca ven dicer que O va
so de prata constitue unha criación 
que "intenta descobrir unha memó
ria moral a partir da evocación da 
mocidadé". Asinala que convén 
non esquecer como se estrutura o 
libro (o retábulo, di el) . Aquí "o 
poeta e ensaísta toma á sua carac
terística máis definitiva: o cosmos 
musical. Con efeito, cada relato é o 
salmo dun miserere. Tal é asi, que 
se o leitor tentase unha leitura en 
voz alta poderia constatar a musi
calidade lírica dunha prosa (musi
calidade que o tradutor sabe man
ter) que quere imitar aquilo tan 
presente no recordo do protagonis
ta: as leituras orais que lle procura
ran os seus achegados". Llorca 
acaba dicendo que o grande ensino 
que se tira do volume "é o da ima
xinación asumida perante a reali
dade e unha certa bondade natural 
que nos trai o prémio das liberda
des interiores, a idade de prata". 

E, por último, J. Guillamón. Para 
este "Mari utiliza a candidez como 
un recurso, dun xeito perfeitamen
te consciente, e que tras a mirada • 
inocente do narrador desponta, con 
máis frecuéncia do que se coidou 
advertir, a ironia de quen se obser
va a si próprio, condescendente, na 
distáncia". O crítico catalán esta
belece, nestos relatos, "unha dis-

X erais edita os seus Con tos 
do Impaís, seis relatos 
cortos inéditos alguns xa 
coñecidos no seu libro de 
1984 Larvisión .... "A 
novidade do larvisión 
espallouse logo por Alén
Montes. O profesor Verin 
resistiríase durate algun 
tempo á vulgaridade da 
moda. Até que a insisténcia 
de muller e fillos obrigouno 
a ceder ante os cómodos 
prazos do aparello", anúncia 
Alcalá na solapa.+ 

Un libro coeditado polo 
Centró de Investigacións 
pola Paz, Icária e os 
concellos de Agüimes e 
Santa Lucia, dá as cifras e a 
realidade dun mundo que 
segue gastando en armas e 
que amplia o valado que 
ainda nos separa dun mundo 
máis igual. O planeta na 
encrucillada. Gastos 
militares, sociais e crise 
ecolóxica é un libro 
ateigado de dados 

estremecedores recollidos 
por Ruth Leger Sivard. 
Dous como mostra: o 
mundo ten alimentos 
dabondo para alimentar 
máis povoación que 
a actual pero 950 millóns 
de seres humanos padecen 
fame crónica; 
a renta da quinta parte 
máis rica da povoación 
mundial equival a cincuenta 
veces a da quinta parte máis 
probe. Pódese pedir 
información ao CIP (91) 
431 0280 ou 
fax (91) 577 9550. • 
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tinción entre aqueles que simples
mente descreben unha atmósfera 
("Dar de comer ó que ten fame") e 
os que introducen algun tipo de 
confrontación ou a ameaza de ou
tra realidade. Entre estes, o crítico 
salientaria <lous ( ... ) "Visita-los en
fermos", que ten por obxecto a 
morte física. Outro, "Darlle bo 
consello ó que ten mester del'', xira 
arredor da educación musical e 
sérvese da1guns elementos revisa
dos en L' home de geni". + 

XGG 

1) Col. Medusa/Narrativa. Sotelo Blan
co Edicións. Santiago, 1992. 134 páx. 

Aproximación 
aonoso 
recoñecimento 
internacional 
Caliza e a 
Sociedade de 
Nació ns 
de Xúlio Ríos 

A pregunta "cando e quen recoñe
ceu a Galiza como nación"? fíxo
senos cantidade de veces. A res
posta era fácil: O IX Congreso das 
Nacionalidades Europeas, en 1932. 
A proba documental e o valor de 
tal congreso era só unha referéncia 
de prensa, os artículos de Plácido 
R. Castro en ANT e a cita de Cas
telao en Sempre en Galiza. Moitos 
preguntantes non quedaban satis
feitos. Para eles 
ten agora Xulio 
Rios ·a resposta 
adecuada, unha 
investigación 
detallada e me
todol óxicamen
te exacta do 
acontecemento 
del932 (1). 

O estúdio de X. 
Rios, "Galicia e 
a sociedade das 
N acións ", ven a 
encher un ba
leiro na história 
do galeguismo 
e do proceso 

A obra de 
Rios axuda 
a lembrar a 
· vitalidade 
das 
minorías 
nacionais e 
étnicas en 
Europa nos 
anos 20. 

galego de conquista de liberdades. 
Consta de catro partes. A segunda 
analiza as magnitudes fundamen
tais para a comprensión daq uela 
época (pp. 18-39). A terceira vai 
punto a punto subministrándonos 
toda a información das institu
cións: A Sociedade das Nacións, 
O Congreso das Nacionalidaes Eu
ropeas e a Liga contra o Imperia
lismo e pola Independéncia das 
Nacións. Todas elas criadas des
pois da Iª Guerra Mundial e desen
volvidas na década dos 20 e 30. A 
IIª Guerra Mundial destruiu as 
tres, pero renacerian nos anos 40 · 
con outros nomes e formas de re
presentación dos mesmos desexos 
e de parecidas necesidades . 

O método analítico de Xulio Rios 
lévao a damos, na cuarta parte, as 
conclusións, pero o lector non de
be contentarse con isto, se quere 
entender á fondo a cuestión. O IX 
Congreso das Nacionalidades Eu-

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

ropeas recoñece en Berna a Galiza 
como nación; tal recoñecemento 
"foi sen dúbida importante porque 
a partir de entón comezamos a 
existir a estes niveis, a dispoñer de 
significación internacional"... "Un 
equívoco importante cómpre des
tacar é o relativo á relación do 
Congreso coa Sociedade das na
cións. Nin se trataba dun organis
mo adscrito nin adxunto. Funcio
naba autonomamente e tiña rela
cións coa Sociedade das Nacións, 
relacións que necesaria e xusta
mente habería que calificar de di
fíciles e complexas"(p.82). 

Nesta obra de Rios é de destacar a 
xusteza da análise detallada dun 
acontecemento que nos axuda a 
lembrar a vitalidade das minorías 
nacionais e étnicas en Europa nos 
anos 20, así como a ira coa que fo
ron acosadas polos nacionalestata
lismos (Hitler, Primo de Rivera, 
Franco). O paralelismo coa actual 
cólera <lestes estatalismos contra 
as nacións · emerxentes é notábel. 
Lendo os avatares da institución 
Congreso das Nacionalidades Eu
ropeas, na que estaba ao princípio 
a minoría xudea, e o enfrontamen
to interno desta minoría con ou
tras, faise algunha mais luz para 
rastrexar o holocausto do povo xu-
deo baixo os nacis. , 

X. Rios deixa tamén claro a im
portáncia q~e os nacionalistas ga
legos das lrmandades e do PG da
ban ás relacións intemacionais co
as nacións en situación semellante 
e coas minorías de todo tipo. No 
apéndie, oferécenos tanto a Me
mória apresentada ao IX Congreso 
como un extracto do programa de 
acción do PG. Estas son fontes a 
ter en conta polos partidos actuais 
de Galiza. · 

En suma, estamos ante unha obra 
de aportación ás bases dunha polí
tica institucional galega ben estru
turada e necesariamente aberta ao 
famoso tetrálogo galeguista: paci
fismo, universalidade, federalis
mo, igu!ildade das nacións. + 

FRANCISCO CARBALLO 

Cine, cine 

Sen perdón de 
Clint Eastwood· 

Sen perdón é sobretodo a 
demostración de que o cine 
está vivo, de que despois de 
tantos inte:p.tos por matalo 
--:-por parte da indústria e 
do público- ainda pode 
emocionar, facer recordar 
unha tradición mítica onde 
os nomes de John Ford, de 
Howard Hawks ou de John 
Huston seguen vivos. E 
comprobar como basta unha 
história sinxela ben contada, 
respeito ao espectador e fas
cinación polos materiais da 
fita para facer posíbel a 
emoción. 

Sen perdón é por desgrácia a 
excepción nos tempos que 
corren. Tantas imaxes feítas 
en série, dirixidas a especta
dores autistas, buscando 
provocar só as catro sensa
cións elementais persecu
cións, camas, etc., sen ter en 
conta en primeiro lugar o 
respeito aos materiais no
bres que o cine ofereceu na 
sua curta história. Caso máis 
excepcional polo certificado 
de defunción adiantado dado ao 
cine do oeste, o máis xenuíno da 
gran corrente narrativa norte-ame
ricana, que só en casos isolados 
coma o de Silverado de Lawrence 
Kasdan ou Bailando con lobos de 
Kevin Costner, títulos menores e 
que xamais poden igualarse aos 
cú.mios de O home que matou a 
Liberty Va/anee de John Ford ou 
Rio verme/lo de Howard Hawks. 
Sen embargo é posíbel que o éxito 
inesperado da mediocre Bailando 
con lobos dera a Clint Eastwood a 
oportunidade de levar á pantalla 
un guión de David Webb Peoples 
lido hai bastante tempo e co que 
ofereceria, xunto con Bird, a sua 
inesquecíbel biografía de Charlie 
Parker, non só o mellor da sua 
filmografía como director, senón 
unha das carrejras máis interesan
tes que o cine mundial pode ofere
cer hoxe. 

Confeso que a carreira anterior de 
Eastwood como actor non me inte
resaba moito, sobretoqo na sua 
fascista incursión no maldito per
sonaxe de Harry - suxo, executor, 
etc. Antes da surpresa de Bird, 
Eastwood oferecera mostras do 
seu talento como director en Na 
corda frouxa, un thriller moi notá
bel xunto a Génevieve Bujold e 
qtie aqui pasou desapercebido, e 
antes como actor e coprodutor en 
O seductor, estraño canto gótico 
dirixido por Donald Siegel, un dos 
dous directores - xunto ao italiano 
Sergio Leone- aos que Sen per
dón vai dedicado. 

G~~O 

Sen Perdón parte das películas cre
pusculares do xénero, algo inicia
do coa fita Río Bravo de Howard 
Hawks (1959). Frente á pre senza 
excesiva do director como mani
pulador da realidade mítica do xé
nero corno pasa coa obra de Pec
kinpah --que empezou de rnaneira 
rnaxestuosa con Duelo na alta se
rra e finalizou de maneira efectista 
con Ouero a cabeza de Alfredo 
García- , a pe-
lícula de East-
wood nace par
tindo do desen
canto de perso
naxes enfrenta
dos ao fracaso. 
En Sen perdón 
os tonos épicos 
do primeiro 
Ford non exis
ten: todo é un
ha crónica de 
perdedores que 
enlaza cunha 
tradición tan ri
ca coma a ofe
recida por Hus
ton ou de ma
neira epigonal 
Monte Hell -

Eastwood 
aborda a 
tarefa cunha 
serenidade 
digna dos 
clásicos. A 
fita non cai 
na 
homenaxe 
nen na 
desmitifica-
ción. 

man. Pero todo sen subliñados, 
cun guión que respeita as comple
xidades dos personaxes e que per
mite a inclusión de presenzas non 
funcionais no relato -como é o 
caso de Bob o inglés, interpretado 
con xusteza por Richard Harris, 
summun do imperialismo británico 
e que ten unha participación oca- · 
sional na narración. Tanto os per-

soaxes interpretados por Hackman, 
Morgan Freernan e Eastwood par
ticipan 'dun carácter á vez mítico e 
complexo: ainda na maldade de 
Hackman no papel do sherijf Little 
Bill Daggett, hai resoáncias éticas, 
ou na bondade de Eastwood Will 
Munny hai unba forzada obsesión 
relixiosa: director e guionista res
peitan a atnbigüidade dos persona
xes para facelos viver, para enri
quecer unha galería prévia de mi
tos cinematográficos. Non é como 
no caso anterior de harrys, rambos 
e tantos fantoches-pretextos para 
sublimar unha violéncia sempre 
condenábel. Todo o esforzo da pe
lícula parece consagrado a cambiar 
a atitude do espectador ante a vio
léncia: cando o axuste de contas fi
nal chega non hai un plano de re
creación, só a seca constatación 
dun fracaso. O que o personaxe do 
xoven, Schofield Kid, aprendera 
co absurdo da violéncia e que a 
partir de entonces decida non ma
tar -un emocionado homenaxe 
aos xóvenes das películas de Ni
cholas Ray, sobretodo do xoven 
axustizado en Johnnie Guitar
quer restituir para o cine o poder 
moral de ensillar a ver a realidade 
sen manipulala, nun momento no 
que a violéncia é usada urbi et or
be para alcanzar o cheo das salas 
mediante emocións prirnárias. O 
tono reflexivo sobre o ponto é inu
sual na película e confirma coma 
sempre unha opción estilística -a 
sequedade, a lentitude buscada da 
acción- garda detrás unha opción 
moral. O result.ado é unha parábola 

sobre a violéncia que nunca 
ven imposta desde fora _:a 
maneira des sentimentos 
brandos e tramposos de 
Costner en Bailando con lo
bos. Sen Perdón é a demos
tración de corno é o western 
o xénero cinematográfico 
por excelénda e corno dentro 
das leis ríxidas do xénero 
- ben contra mal , xustiza 
frente a delincuéncia, etc.
pode oferecerse unha refle
xión sobre o mundo. Nese 
sentido, o guión de D. W. Pe
oples emprega unha Hnguaxe 
nada académica, inclue a se
xualidade coma motor da ac
ción -nun xénero esencial
mente puritano-- e sabe en-
1 azar a cotidianeidade duns 
personaxes solitários nun 
sentido mítico da narración. 
A presenza irónica do cronis
ta que cámbia de servir a 
Bob o inglés polo sheriff e 
que non pode de enrolar o 
eu traballo no futuro pala in

tervención, fora do límites da 
convención narra ti va , de 
Munny-Ea twood, erve para 
xogar co papel do guioni ta 
traballando a partir do mate
riais clásicos que abastecen o 
relato. A integración do per
sonaxe Ned Logan, interpreta
do por Morgan Freeman, ób
via o discurso tópico tradicio
nal sobre o racismo --que era 
unho dos leit-motifs de Silve
rado. A história de amor entre 

a prostituta marcada e Munny é vo
luntariamente atípica: hai un esforzo 
na tita por evitar que os personaxes 
e o tempo da acción -lento, calmo, 
dando máis importáncia ao devenir 
moral dos personaxes que a anédota 
per se caian no clixé. 

Eastwood aborda a tarefa cunha se
renidade digna dos clásicos. O em
prego das grandes paisaxes - a pe
lícula foi rodada no Canadá- os 
planos xerais e o intento por facer 
da cámara algo invisíbel remiten 
aos mellores tempos do western. 
Sen embargo, a fita non cai xamais 
na homenaxe nen na desmitifica
ción: parte do respeito e da tradi
ción para obter un discurso persoal. 

O traballo de todos os actores é 
magnífico. A fotografía de Lennie 
Niehaus - que xa as inara a de 
Bird- é sobérbia como o acabado 
da fita. Todas e as bondade ~u 
ao mellar as mesmas- non logran 
que a fita estexa tendo o éxjto que 
merece: o que pode indicar que 
nun tempo onde a cultura do frag
mento é a que conta, un relato clá
s ico do oes te pode resultar 
demodé. Ademais non hai conce
sión na obra, e a melancolía dos 
seus personaxes e do seu tempo 
-algun crítico alcumouna de wes
tern de zombies--afástana dos hits 
do momento. Dificuldades para un 
público amante dos productos-kle
enex cos que Sen perdón non ten 
por fortuna nada a ver. + 

CARLOS. AMARO 



A utopia 
ainda vive 

Un lugar 
en el mundo 

Aos que coñeciamos os anteriores 
traballos do arxentino Adolfo Aris
taraín (1943) non nos sur
prendeu en absoluto a enor
me calidade de Un lugar en 
el mundo. Sabiamos que es
tabamos <liante dun cineasta 
de fuste, comprometido co 
seu tempo e posuidor dos 
atributos que substantivan o 
oficio dos grandes cineastas; · 
atributos que esta película, 
rodada con 130 millóns de 
pesetas de presuposto e coa 
desinteresada participación 
duns actores que traballaron 
grátis, non fai máis que alon
gar até acadar a perfección 
mái ab oluta para redesco
brir o signos de identidade 
que e te realizador xa evi
denciara en "Los últimos dí
as de la víctima" e, sobreto
do, na sobérbia ''Tiempo de 
revancha". 

Gañadora do último Festival 
de Cine de San Sebastián, 
"Un lugar en el mundo" pon 
en funcionamento o vello esquema 
de empregar os olios dun neno pa
ra guiar o ollar dos maiores. Anti
go recurso este, que só os grandes 
saben utilizar con perfección e do 
que hai sobradas mostras no cine 
de calidade. Esa foi tamén a lec
ción, por citar exemplos recentes, 
de Malle en "Au revoir les en
fants", de Klimov en "Ven e Mira" 
ou de Lasse Hellstron en "A miña 
vida como un can''. Aristarín reco
lle á perfección este recurso e cría 
unha película onde, tendo como 
ponto de mira o despertar dun neno 
á madurez (lem brada cun flash
back que ocupa todo o discurso do 
filme) entrecruza vários dos temas 
de fondo que se incrustan non só 
na realidade latinoamericana ac
tual, senón tamén na realidade his
tórico-uni ver al de hoxe. Xurden 
a i no di correr do filme unha érie 
de a pecto , maxi tralmente inte
rrelacionado entre i, que consti
tuen un todo homoxéneo, meridia
namente equilibrado e en arillado 
entre a parte e o conxunto. É co
mo un enorme e maxe tuoso exer
cício metonímico, onde as distintas 
zonas do di curso final, adquiren 
na nosa conciéncia a fortaleza da 
rebeldía e o combate achegándo-

Música 
todo-terreo 

0ystein Sevag: 
Pecha os teus olios 
e olla 

Poderia ser autor dunha engaiolan
te sinfomia, dun tema de jazz, dun
ha sofisticada composición pop, e 
mesmo ten o seu aquel de compo
sitor experimental, pero 0. Sevl\.g 
fica na mediocridade dunha música 

Cme 
nos, nunha maridaxe necesária e· 
solidária, ao sentido e ao proxecto 
de loita das criaturas de Aristaraín, 
criaturas que, por outra banda, non 
extrai o cineasta da ficción senón 
da máis evidente realidade. 

Porque, certamente, en "Un lugar 
en el mundo" alumean moitos ele
mentos que invocan e reclaman un 
enfrentamento transformador con
tra unha realidade que vive mais 
alá das pantallas de cine. A situa
ción de explotación semi-feudal 

que padecen os Estamos 
campesiños víti- <liante dun 
mas do poder 
dos "estancie- cineasta de 
ros", a penetra
ción, "a saldo" 
das multinacio-

fuste, 
comprome
tido co seu 
tempo e 
posuidor 
dos 
atributos 
que 
substantivan 
o oficio dos 
grandes 

nais extranxeiras 
(con capital es
pañol) nun país 
en bancarrota 
que se está a 
vender a cachi
ños, a presenza 
ben visíbel dos 
elementos bási
cos da teoloxia 
da liberación co
mo prática de 
combate solidá
rio e inevitábel cineastas. 
en apoio dos 
máis débeis ... E, 
no meio de todo, 
a Utopía, a recu-
peración dunha Utopia-ainda viva 
que latexa con forza nos corazóns 
dos "bons e xenerosos'', nos cora
zóns deses homes e mulleres que 
non esquecen, con bágoas e cora
xe, os •tempos dos "desaparecidos" 
e da represión, os momentos da fu
xida e da nostálxia do exílio. 

todo-terreo, sen comprometerse 
con nengunha disciplina en concre
to, mália estar 
acompañado 
por respeitá
beis músicos 
de percusión, 
baixo, saxo e 
guitarra; pola 
sua banda, o 
omnipresente 
músico prota
gonista fai o 
próprio á frente 
dos teclados e 
ordenadores. 
Dentro da esté
tica da nova 

Un discurso 
instrumental 
frío, efectista 
e 
aproveitábel 
para 
ilustración 
de 
montaxes 
áudio-

era cumpre a visuais. 

GuieirQ 
CULTURAI; 

Son, en suma, uns loitadores a 
quen un pesimismo dubidÓso Hes 
fai desexar "gañar unha batalla 
ainda que perdamos a guerra". 

Eses personaxes pertencen a esa 
estirpe de homes e mulleres que 
despreciando o acomodamento 
burgués exaltador dunha impostura 
universal (o da "sociedade do be
nestar") tratan de atopar un lugar 
no mundo onde dar corpo á Utopia 
que ainda mora nas suas concién
cias de vellos loitadores pola liber

dade e que preside e dá sen
tido ao máis cativo dos seus 
actos. 

E todo isto cóntanolo Aris
taraín cun estilo narrativo 
perfeito, premeditadamente 
afastado do preciosismo da 
posta en cena, cunha mesu
ra e equilíbrio admirábel 
que non deixa fenda aos al
tibaixos. A história trans
corre asi cun ritmo interior' 
fluído e cadencioso, sóbrio 
e preciso oñde a transpa
réncia se eleva á categoría 
de virtude, esa mesma 
transparéncia formal que 

·substantiva e dá nome ás 
auténticas obras de arte e 
que só posuen os grandes 
mestres dos que Aristaraín 
recolle a mellor das ensi
nanzas. Situámonos asi no 
universo narrativo e formal 
dun Renoir, dun Eisenstein 
ou dun Ford e advertimos 

en "Un lugar en el mundo" unha 
frescura e unha autenticidade que 
en nada esmerece as herdanzas de
ses artistas xeniais. Pero para que 
todo este entramado expresivo 
funcione con corrección e acade a 
categoría do sublime, é preciso a 
máxia dos rostos, o vigor dos xes
tos e a litúrxia da palabra. E aqui, 
neste horizonte, neste território 
concreto perfeitamente ensambla
do no universo do todo, os actores 
adquiren unha importáncia decisi
va. Todos eles dan o mellor de si 
mesmos e poñen en funcionamen
to unha maquinária interpretativa 
poucas veces atopada no cine de 
hoxe. José Sacristán, Leonor Be
nedetto, Cecilia Roth e sobretodo 
Federico Luppi (quizá hoxe un dos 
mellores actores do cine mundial), 
esplendidamente acompañados po
lo xovencísimo Gastón Batyi, dan 
unha auténtica lección da arte da 
interpretación, contribuindo de 
xeito determinante a que "Un lu
gar en el mundo" se erixa por di
reito próprio como unha fita ma
xistral e se inclua con xustiza na 
reducida '8.ntoloxia das mellares 
películas do cine actual. + 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

función que dela cabe agardar; un 
discurso instrumental frio, efectista 
e desde logo moi aproveitábel para 
ilustración musical de montaxes 
áudio-visuais, a xeito de banda so
nora. Por certo que a gravación 
procede dun país tan pouco cálido 
como é N omega. 

Se, seguindo a indicación do título 
do disco, pechamos os ollos e wn
seguimos sulagarnos na música, 
poderemos ollar o mundo en tech
nicolor, pero no intre de espertar 
todo seguirá igual que antes; mes
mo os soños son programábeis, tal 
cal jeitos á medida.+ 

X.M.E. 
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OS LIBROS QUE TODOS OS GALEGOS 

DEBEN COÑECER!! 

(ja{egos 
as mans cíe 
!Jlmérica 

Os camiños dos emigrantes deixaron rodei
ras que aparecen por todo o mundo a pou

co que se removan as silvas do tempo. 

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

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

os galegos? 

As pezas da crónica perdida comezan a aca
er con harmonía nestas páxinas conmove

doras que compuxeron Gonzalo Allegue e a 
súa equipa. 

No primeiro tomo oferécese unha estensa documentación baseada en orquivos, proto

colos notariais, prensa do século XIX, diarios e testemuños persoais ... 

O segundo tomo const~ de máis de duascentas fotografías que documentan os traba

llos, oficios, a vida cotiá dos galegos de Alén Mar. 

XAÁVENDA . 

P.V.P.: 12.500 Pta. 

N 1 GR A lM A X E N S . L. 
TELÉFONOS: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO 
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A obra de Luis Casado, 
fotógrafo galego de 
adopción ainda que nado 

en Avila, pódese ollar 
nunha antolóxica que se 
inclue na V Fotobienal 
ou através dunha recente 
edición do Centro de 
Estudos Fotográficos na 
sua colección "Album". 
Ksado, mestre do estudo, 
incursor no xomalismo e 
popularizador daº 
fotografia através das 
"Estampas de Galicia", 
foi vítima, como toda a 
sua xeneración, da 
fractura vital que supuxo 
a insurrección franquista. 

As estampas 
de Luis Ksado 
A sua obra recuperada nunha 
antolóxica e nun libro do 
Centro de Estudos Fotográficos 

•x.c. 

A introducción de Manuel Sendón e 
X.L. Suárez Canal pormenoriza to
da a história <leste home, tomando 
pé nas lembranzas familiares e en 
duas· entrevistas publicadas nos 
anos 60. Empregaba artísticamente 
o nome de Ksado, desde que aos 18 
anos estabeleceu o seu primeiro es
tudo próprio na Rua do Vilar en 
Compostela. Nacera en Avila, pero 
o pai, funcionário da Facenda, ins
talouse en Ourense e ali aprendeu o 
oficio como aprendiz de Xosé Pa
cbeco. A respeito <lesa época lem
bra: "A base dun fotógrafo é ter tido 
un bo mestre, no noso non se pode 
ser autodidacta. Pacheco era un fo
tógrafo moi bó e foi o meu mestre". 

Son os tempos en que os materiais 
obrigaban a condicións de traballo 
moi diferentes das actuais, "utilizá
bamos a placa Lumiere, que era a 
mellor daquela época. Pero o mate
rial era tan lento como non é posíbel 
imaxinar aos fotógrafos novos. Cos 
obxectivos que babia, un 8,3 por 
exemplo, babia que dar exposicións 
de tres segundos na galeria. A xente 
non soportaba tanto tempo en rigo
rosa imobilidade e había que suxei
tar ao cliente cun aparato de tortura 
que xa só existe nos museus: o 
apoiacabezas. Retratar a un neno na
quelas condicións era dificilísimo. 
Logo, co paso dos anos, viñeron ob
xectivos máis luminosos: 6,3, 4,5 ... , 
a cousa era relativamente sinxela". 

Estampas de Galicia 

Ksado instalou estudo en Vigo no 
ano 22, compatíbel co de Santiago 
que atendía a .sua irmá Carmiña. 
N esa época colabora cos xornais 
(Faro, El Pueblo Gallego) e revis
tas (Vida Gallega ou Nuevo 
Mundo), colaboración que mantén 
durante moitos anos. 

As "Estampas de Galicia" foron un
ha orixinal iniciativa que deu unha 
popularidade a Ksado que se exten
de até boxe. Asociándose con Xosé 
García Torres e Femando Ruiz edi
taron 10.000 exemplares dun "Al
bum" no que se debían pegar os 405 

cromos de diferentes tamaños (6 
por 9 e 12 por 17 cm.) que o com
puñan. As estampas conseguíanse 
como troco dos vales que entrega
ban ao facerse compras en diferen
tes estabelecementos. O periodo de 
Abril a Xullo do 1936 serviu para 
medir o éxito roitundo desta inicia
tiva que procuraba "exaltar os valo
res panorámicos, monumentais, his
tóricos, artísticos, típicos e lexendá
rios da nosa terra ... Amase máis 
aquelo que mellor se coñece, e nada 
contribuirá tanto ao entrañábel amor 
a Galikcia como a divulgación da 
sua vária e infinda beleza". 

No 1936, coa sublevación fascista, 
interrúmpese a actividade editorial, 
tanto "pola situación do comérco" 
como pola propria situación persoal 
de Ksado e Ruiz. Detido este último 
unha tempada e presionado Ksado, 
en primeira instáncia para que dela
tara a seu amigo Valentin Paz An
drade. Do ódio desatado nesta épo
ca dá testeriluña o sobriño do noso 
fotógrafo, "pasei toda unha noite 
queimando cópias e negativos, pois 
o Capitán Rabioso pretendía identi
ficar através das fotografias a perso
as que participaran en actos de tipo 
republicano para logo purgalas. Asi 
recordo que estaba obsesionado 
cunha foto que se publicara na pren-

. sa cos ciclistas participantes nunha 
carreira dos xogos populares do 36, 
e que a trama non lle permitía reco
ñecer os rostros". 

Despois seguiu co estudo de Santia
go -pechou en Vigo no 37- e reim
prirniu o libro Estampas Composte
lanas con prólogo- de Paz Andrade. 
A finais da década dos sesenta tras
pasará o estudo a Sandine -que non 
quixo colaborar nesta exposición da 
V Fotobienal- e seguirá traballando 
reeditando christmas co material do 
seu arquivo até a sua morte no ano 
71. Carmiña, a sua irmá, deu segui
mento a este traballo até 1983 en 
que finou momento que se conside
ra o fin das actividades deste Arqui
vo, que agora recupera actualidade 
desde esta exposición e este libro, 
abertos con duas formidábeis foto
grafías "A Naiciña" e "Peregrino no 
Pórtico da Glória". + 

•Visto xerol da Coruña. •Monte de Santo Tegra. • Ponte románica sobre o rio Lónia. 
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CONTRA AS DROGAS, 
A LQITA COMEZA AQUÍ 

A drogodependencia é un problema que ninguén se pode permitir ignorar. A 
Comunidad.e Europea tivo a iniciativa de dedica-la semana do 16 · ó 22 de 
decembro á Jaita contra as drogas, instando a tódolos membros da comunidade 
para que fagan chegar ós mozos, que é o colectivo de maior risco, unha 
mensaxe sobre os perigos que encerra o consumo de drogas. Os gobernos; os 
medios de comunicación, os país, os educadores, os ·servicios de saúde, a 
xustiza, as empresas, en fin tódolos cidadáns, teñen un papel importante que 
xogar. Todos teñen que apoiar e educa-los máis novas para que digan non ás 
drogas e elixan estilos ·de vida saudables. 

UNTA 
DEGAUCIA 1 

--s E !VI A N ,; E u Ro p E ;, D I'. 

PREVE MCióN SouR t' DHO(•A ~' CONSELLERIA DE SANIDADE 
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O trinque 

Un lugar .no mundo. 

A narración de Aristarain 
reconcílianos cocine e 
lémbrarios que para facer 
un ha boa película 
precísase, sobretodo, un 
bon guión. Se por enriba 
a feitura, os actores e o 
xeito de contar están a 
un alto nível, é de 
abrigada visión. Unha 
história de aprendizaxe e 
de esperanza na 
humanidade. (Ver crítica 
neste mesmo número).+ 

· Anúncios de balde 

Está funcionando dentro da aso
ciación Ecos do Su/ unha sección 
de apoio aos povos indios. Ternos 
moito traballo por diante. Se que
res participar, ponte en contacto 
connosco. Ecos do Su/. Apdo. 677. 
15080 A Coruña. 

Alúganse cuartos a mozas estu
dantes. Un dobre e outro sinxe1o. 
Situados na zona de Santa Marga
rita, perta da Av. Fisterra. A Coru
ña. Tf: 269842 

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 red<tcción para un número 
13 anónimo. Agárdase a vosa cola
boración. "Olisbos", Facultade de 
Filoloxia. Burgo das Nacións, s/n. 
15705 Compostela. 

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

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

O Comité Cidadán Galego Anti
SID A de Compostela 

Música 

Orquestra 
Sinfónica de Galícia 
O dia 20 ás 20,30 h. no Centro 
Cultural Caixavigo. Dirixida por 
Edmon Colomer e con Catherine 
Cho como solista. O programa in
clue obras de Beethoven, Mendels
sohn e Tschaikowsky. 

Orquestra 
Sinfónica Checa 
O dia 27 ás 21 h no Auditorio de 
Galícia. Dirixida por Frantisek Vaj
nar, a orquestra interpretará Óbras 
de Smetana e Dvorak. 

Cecilia 
Sábado 21 celebran o dia da 
sua patrona entre outras as ban
das musicais: Colectivo de 
Gaitas Alfolies no C.C. Rueiro 
ás 17 ,30 h; Banda Municipal 
de Música de Vigo no Casco 

(981) 22 12 63. Femando. 

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

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

Casa Popular "Fogar Infantil". 
Centro social okupado de Ourense 
precisa da tua colaboración. Se estás 
interesada/o en criar unha cultura al
ternativa, autoxestionada e 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 
orfanato, 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. 

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 
terá o seu local aberto 
ao público de luns a 
venres de 16,30 a 21 h, 
e os martes e mércores 
polas mañáns de 11 a 
13h. Tamén contan 
cun contestador auto
mático para facilitar o 
contacto fora deste 
horário. O local está 
en Fonte de San Mi
guel, 2-baixo. 15704 

r-------------, Ourense. 

Pisos para 
Os pubs "Cómic" de 
Baio e "Silfo" de Car
ballo coa Asociación 
Cultural "Mont~blan
co" de Ponteceso pre
tenden organizar con
certos de rock, pop e 
folk e tamén exposi
cións de fotografia, 

compartir, avisos, 
alugueres, 

cámbios, compras, 
vendas, 

contactos .. . 
de publicación 

gratuita na 

Compostela. Apdo. 
correos 117. Tlf. 57 
34 01 

sección 

Anúncios de balde 
Tfno. (986) 43 38 86 

ANOSA TERRA 

pintura e escultura. Os 
grupos ou colectivos 
interesados en contac
tar chamade aos tlfs. 

_____________ .J (981) 71 49 24 ou 75 

História da Língua 
em Banda Desenhada. Segunda 
edi~om. Esgotados 3.000 exempla
res da 1 ª edi~om. Pre~o 300 pta. 
Edita e distribui Grupo Reintegra
cionista M eendinho. Apartado 678-
0urense. Venda por reembolso ou 
vale postal. 

, Vendo casa de pedra, totalmente 
restaurada e amoblada con antigüi
dades, muros de 1 m. de grosor, 
duas prantas, 190 m2, solos e teitos 
de madeira, charniné de pedra, au
ga, luz, etc. Val con moita vexeta
ción, perto do no Miño. Finca con 
froitaies. 18.000.000 pts. (facilida
des). A 30 km de Ourense. Tlf. 

42 36. Preguntar por 
Xosé Mª Varela. 

Escritor cinematográfico oferécese 
para elaboración de guións. Tlf. 
(986) 22 61 52. De 15 a 16h. 

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

Troco ou vendo mel e polen pro
ducidos na meia montaña ourensá. 
Mando información sobre o mane
xo das colmeas aos interesados 
que o desexen. José Luís Cortizo 
Amaro. 32435 Rubillón-Avión 
(Ourense).+ 

axenda 
Televisión 

Vello ás 17 h, tamén estará o 
22 ás 12,30 h en S. Andrés de 
Comesaña. As 8 do serán to 
can: A Unión Musical de Co
ruxo en Candean; A Unión 
Musical de Valladares en San 
Miguel de Oia; A Escola de 
Música de de Beade na Bece
rreira; A Lira de San Miguel 
de Oia na Salgueira; A Unión 
Musical de Vigo en San An
drés de Comesaña; As Delicias 
de Caeiro en Bembrive e a 
Unión· Musical de Cabral no 
Instituto de Teis. 

c.oncerto de Jazz organizado pola 
ONCE. 

Sérpico 
Venres 20 ás 21,30 h. en Gran Ci
nema da TVG. Dirixida en 1973 e 
protagonizada, nunha das suas me
llores actuacións, por Al Pacino. A 
trama da película está baseada na 
corrupción policial que un investi
gador atopa entre os seus compa
ñeiros. 

Concertos de Santa The 
Pleusure Fuck~rs 
A Nave de Servícios Artísticos 
(NASA), rua San Lourenzo 51-
53, oferece odia 19 o concerto de 
punk-rock dos The Pleasure Fuc
kers. 

. The Refrescos 
Sábado 21 ás 12 da noite na Iguana 
Club de Vigo. Prezo da entrada 
800 pts. 

Unha árida 
estación branca 

O dia 22 ás 20, 15 no Centro Cultu
ral Caixavigo, concerto de Santa 
Cecilia organizado polo Conserva
torio Superior de Música de Vigo. 

Cuarteto de Corda de 
Letonia 
Domingo 22 ás 20 h, no templo ve
llo de Marin con motivo da inagu
ración das X Xornadas Musicais 
·que organiza o Ateneo Sta. Cecilia. 
Entrada gratuita.• 

Sábado 21 ás 22,30 h. en Telecine
ma da TVG. A película basease 
nunha novela de Andre Brink, e si
tuase na liña de denúncia de outros 
titulos relativamente recentes como 
Grita libertad ou Un mundo aparte. 
Tívose que rod¡µ- en paises lindan
tes con Sudáfrica, ante a reticéncia 
das autoridades a que se recreasen, 
no filme, feítos coma a matanza de 
escolares de Soweto. + 

Jazz 
O dia 20 ás 20 h no Centro Cultu
ral Cidade de Vigo terá lugar un 

Convocatórias 

II Xomadas de 
meio mariño e 
acuicultura 
Son dez charlas sobre culti
vos e patoloxias de distintas 
especies. Realízanse na sá 
de conferéncias O Castro 
(O Castro. Sada) e empezan 
as 7 do serán. O dia 19 Ro
sa Ramonell falará da Acui
cultura no meio mariño 
(bateas e parques de culti
vo) e odia 26 Antonio Ló
pez-Pizarro ha tratar o Cul
tivo do Salmón e os Efec
tos da calidade das augas 
no mesmo. 

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 
acoller colectivos ou perso
as. As solicitudes entrega
ranse no domicílio social da 
entidade, R/Maria, 98-2. 
15401 Ferro!. Mais infor
mación no Tlf. (981) 35 04 
75. 

Axudas 
para proxectos 
Convoca a Axéncia Espa
ñola de Cooperación Inter
nacional do Ministério de 
Asuntos Exteriores. Sub
venciona proxectos de axu
das ao desenvolvimento, 
promoción e difusión edu
cativa, intercámbio e acti
vidades culturais. Poden 
solicítalas persoas xurídi
cas, entidades públicas ou 
privadas. O prazo remata o 
31 de Decembro. A convo
catória está publicada no 
B.O.E. do 19-05-92. Máis 
información na Axéncia, 
Avda. Reyes Católicos, 4. 

28004 Madrid. Tlf. (91) 
583 91 54. 

Asociacionismo 
O Centro de Recursos pa
r a Estudiantes "Manco
mún" da universidade de 
Santiago convoca o Pré
mio de Ensaio para traba· 
llos sobre asociacionismo, 
ao que poden aspirar os tra
ballos que estuden o aso
ciacionismo estudiantil 
universitário desde o ano 
1975 até a actualidade. Os 
traballos terán unha esten
sión máxima de 125 fólios. 
O prémio está dotado con 
100.000 pta. e os orixinais 
poderanse apresentar até o 
30 de Novembro. 

Concurso 
de Teatro Breve 
A Escola Dramática Gale
ga convo'ca o XII Concur
so de Teatro Breve, para 
orixinais inéditos, cunha 
extensión máxima de vinte 
fólios a dobre espazo. Man
daranse por triplicado, sen 
remite e con plica a: "Esco
la Dramática Galega. XII 
Concurso de Teatro Breve. 
Rua Santa Teresa, 18 baixo. 
15002 A Coruña". O pré
mio, dotado con 50.000 pts. 
inclue a publicacion da 
obra premiada nos Cader
nos da Escola Dramática 
Galega. O prazo de admi
sión de orixinais rematará o 
dia 31 de Decembro. A 
E.D.G. poderá estrear, de 
acordo co autor/a a obra 
premiada. 

Poesia 
O Conce1lo de Dodro con
voca unha nova edición do 
Prémio de Poesia "Eusé
b i o Lorenzo Baleirón". 

As persoas interesadas en 
participar terán que apre
sen~ar un libro de versos de 
tema e forma libres. Os tra
ballos deberán ser inéditos 
e ter unha extensión míni
ma de 400 versos. Os auto
res/as deberán enviar 4 
exemplares do traballo, 
mecanografados, ao se
quinte enderezo: Concello 
de Dodro (A Coruña). V 
Prémio de Poesía "Eusébio 
Lorenzo Baleir6n" . As 
obras concursantes deberán 
levar un lema ·que tamén 
figurará no exterior da pli
ca onde se incluirán os da
tos persoais, enderezo e te
léfono do aspirante. O pra
zo de apresentación das 
obras remata o 30 de No
vem bro . A dotación do 
prémio será de 225 .000 
pts., e poderá ser declarado 
deserto. O Concello de Do
dro resérvase a publicación 
da obra galardoada. 

Tamen a Concelleria de 
Cultura de Ourense convoca 
o Prémio de Poesia "Cida
de de Ourense", para obras 
dun mínimo de 800 versos, 
escritas en galego ou portu
gués. As obras deberán en
viarse a esta Concelleria e no 
caso que pertenzan a autores 
portugueses poderán ser pre
sentadas na Cámara Munici
pal de Vilareal. O prazo de 
recepción de orixinais pé 
chase o 11 de Decembro. O 
prémio está dotado con 
250.000 pts., placa de prata, 
e publicación da obra. 

Prémio Empresa 
A Confederación de Em
presários de Pontevedra 
convoca un prémio de In
vestigación e Periodismo. 
Os traballos serán orixi 
nais, e publicados nos 
méios de comunicación en
tre o 1 de Xaneiro e o 31 
de Decembro deste ano, da
ta de peche da convocató
ria. De cada orixinal apre-

Pub liCaCiÓilS 

Lugares da Galiza 
É un calendário para 1993, 
con fotografías de sinais to
ponímicos correxidos, edita
do por vários grupos reinte
gracionistas. Para conseguir 
algun e~emplar contactar 
con: Meendinho, Grupo 
Reintegracionista Autóno
mo. Apdo 678. 32080. Ou
rense. 

O Xistral 
Revista do Centro Galego 
de Bizkaia en Barakaldo. A 
revista, que é trimestral, ven 
de editar o seu número 21. 
Este número, entre outros 

sentaranse seis cópias antes 
do 15 de Xaneiro do 93, 
nos locais da CEP, r/Veláz
q uez Moreno , 9-4, 36201 
Vigo. Tlf. 43 96 11. Os tra
ballos publicados en prensa 
enviarán un orixinal da pá
xina e data do periódico no 
que foron publicados . Os 
traballos de rádio e televi
sión enviarán soporte mag
nético con indicación de 
dia e méio no que fO"ron 
emitidos. Adxuntaranse os 
dados personais do autor/a, 
enderezo e teléfono. Toda a 
documentación enviarase 
nun sobre pecho. O fallo do 
xuri darase a coñecer no 
primeiro trimestre do 93 , e 
o prémio estará dotado con 
1.000.000 pta. 

Mulleres de 
Compostela 
A Concelleria da Muller do 
Concello de Santiago convo
ca o Prémio de Investiga
ción "Coñezamos a nosa 
História: Mulleres de 
Compostela". Co obxecto 
de promover o coñecimento 
e difusión do labor desenvol
vido por mulleres composte
lás que destacaron ou foron 
pioneiras en calquer tipo de 
actividades (científicas, cul
turais, artísticas, sociais, po
líticas, etc.) e por iso ocupan 
un Jugar na história da cida
de. Os traballos apresentados 
serán inéditos e terán unha 
extensión mínima de 30 fó
lios mecanografados. P6den
se acompafiar de material fo
tográfico. Pode apresentar 
traballos calquer persoa sen 
límite de idade. A dotación 
do prémio é de 300.000 pts. 
para o traballo seleccionado 
polo xurí. As solicitudes re
mitiránse á Concelleria da 
Muller, r/ Acibecheria, l 6-2. 
15704 Compostela. O prazo 
de inscrición é até o 31 de 
Decembro, asi como o prazo 
de apresentación dos traba
llos. • 

temas, inclue unha conversa 
con Bernardo Máiz, director 
do proxecto Galegos en 
Euskadi Hoxe. Para máis 
información chamar ao 490 
34 29 de Bizkaia. 

Lua Nova 
Este número 19 da revista 
da Asociación Cultural Ga
lega Rosalia de Castro in
serta un artigo de Daniel 
Garrido, que encol de algun
has cartas de Otero Pedrayo. 
Para mandar colaboracións 
ou conseguir algún exem
plar chamar ao 3751103 de 
Barcelona.• 



Música 

T~mas. da Nasa .Época · 
Ciclo ele mesas redondas no Ceritto 
Cul~al Caixavigo organizadas polo 
Instituto Galego de Análise e Docu
mentación Internacional (IGADI). O 
dia 20 ás 20 h Un novo comezo 
para Europa con Antonio Elorza' 
Francisco Carballo, José Barro~ 
Moura, como poñentes e Manuel 
López Prado de moderador. O dia 
27 a mesma hora péchase o ciclo co 
tema Demasiado pobres para a de
mocracia?, no que falarán José Sa
ramago, Ignacio Ramonet, Carlos 
Casares e Mariano Aguirre modera
dos por Alfonso Eiré. 

Ecoloxia e Meio Natural 
Venres 20 ás 20,30 h, na Casa da 
Cultura. de Redondeta, terá lugar a 
derraderra conferencia do ciclo or
ganizad o polo grupo ecoloxista 
XEA. A charla, de Xosé Antón 
Rodríguez, falará das Enerxias 
Limpas. 

III Semana 
da Cultura 
Baixo o titulo A Galícia dos 
Pazos, o Colex..io de Doutores e Li
cenciados organiza catro conferén
cias no Auditorio do Instituto San
ta Irene de Vigo do dia 23 ao 26. A 
prirneira, o 23, por parte de X. Ra
món Barreiro Fernández encol da 
Introducción do Capitalismo no 
Século XVID; a seguinte é sobor 
Fidalgos e Labregos de Ramón 
Villares; a do 25 trata da Ruina 
da Galícia dos Pazos a través da 
Literatura Galega por Xosé M. 

Orne 
A Tarefa 
Xoves 19 na Casa da Cultura de 
Ourense ás 20,30. A película, que 
acadou un grande éxito no festival 
de Valladolid. Cun cenário único 
-o interior dun apartamento- e 
un espléndido traballo dos dous 
únicos intérpretes (Maria Rojo e 
José Alonso) e ta película do me
xicano Jaime Humberto afonda nas 
relacións dunha parella, e apesar 
de empregar durante 90 minutos 
dous pranos fixos, mantén a ten
sión dos espectadores cun guión 
trenzado á perfeición. 

O Cárcere 
Ciclo de cine no Centro Social de 
Vite de Santiago. Odia 21 pasan O 
home de Alcatraz ás 18 h e O bi
co da muller araña á 20 h. O día 
22 pódese ver O expreso da me
dia noite ás 18 h. Entrada libre. 

VI Semana Internacional 
de Cine Submarino 
No Centro Cultural Caixavigo do 
23 ao 27 ás 20 h. O dia 23 emiti
ranse as peliculas Marcean ••• Ra
conte-moi la mer, Augas perigo
sas, Les secrets du grands ro
ques e O mar de exipto. O dia 
24 verase As ilhas desertas, La 
guerre de l'etoile e Cabo verde. 
O 25 Santo Tome, Opus Seven
teen e Os crustaceos; o 26 pro
xectan Les pieges de la mer· e o 
27 péchase o ciclo con Rios ~ara 
ao mar, Xitano do mar e Cies~ 
terra e mar. 

Salgado e a derradeira, dia 26, de 
X. Manuel García: Iglesias trata da 
Arquitectura dos Pazos. 

Indústria • 
Conserveira Galega 
No Centro Cultural Caixavigo o 
dia 19 ás 11 h, terá lugar unha me
sa redonda sobor do tema Coxun
tura da Industria Conservera de 
produtos da pesca e os seus mer
cados con José Vicente Bellver 
Begoña Cristeto Blasco, Juan Caa~ 
maño Cebreiro, Jesus Alonso Fer
nandez e Tomas Massó Bolivar. As 
12,30, no acto de clausura, presen
tarase o video Conservas de pro
dutos da pesca e a publicación -
Guia de exportación na que se re
flex a toda a oferta . ex portadora 
conservera.+ 

Cineuropa Novembro-92 
Festival de cine organizado polo 
concello de Santiago. As películas 
pásanse no Teatro Principal en ver
sion orixinal con catro sesións dia
rias ás 17 ,30; 20; 22, 15 e 00,30 h. 
Por esta orde o dia 19 poderanse 
ver as películas A fractura de 
miocardio, París trout, Cos meus 
ollos pechados e Big man (dobra
da); o dia 20 poñen Cos meus · 
ollos pechados, December bride 
O neno que berrou puta e Baby 
blood; o dia 21 podense ver Mor
de a bala (dobrada), O pequeno 
Tate, Madame Bovary e O neno 
que berrou puta. Para o Domingo 
teñen Conspiración de silencio 
(dobrada), O neno que berrou pu
ta, Riff-Raff e Vacas; Luns 23, 
Nunca estiven en Viena, Non te 
cortes un pelo, Queto, morre e 
resucita e Unha vida indepen
diente; Martes December bride 
A dobre vida de Veronica, Más: 
cara de papel e Riff-Raff. Mérco
res 25 O pequeno Tate, Rosen
crantz y Guildenstern morreron 
O circulo do poder e Riff-Raff.+' 

axenda 
Exposicións 

V Fotobienal 
de Vigo 
Durante todo Novembro 
de 11 a 21,30 h (de 11 ~ 
14 he de 17 a 21,30 h 
Sábados e festivos). A 
exposición esta 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 pais; na mostra hai 
tamén visións de Vigo 
(Vigovisións) dos fotó
grafos Allan Sekula 
Joh~ Davies, Larry Fink: 
Xuho 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. 

Out o no 
Fotográfico 
Até o 30 podense ver as 
exposicións Venus plas
tik de Joaquín Cabezas 
Rectoret no Ateneo de 
Ourense; 30 estampas 
valdeorresas de Gustavo 
Docampo no Club Artís
tico ·de Ribadavia; Exip
to de Alberto Porres no 
Cas.ino do Barco; Cha
ves, sentir e gardar de 
J.B. Cesar "Jim" no Sa
lón do Concello de Car
ballin o; Galegos as 
mans de América da 
Ed. Nigra no Museo de 
Artes e Costurnes Popu
lares do Ribeiro; Retra
tos de I+D de Manuel 
Pérez Rua na Casa da 
Cultura de Ourense; Ex
cepto fotografia de 
Ángel García Yanes no 
Studio 34; Clorofilias de 
Xosé Mosquera en Mon
tealegre; O liño, tradi
ción en S. Miguel de Vi-

. dueira de Carlos García 
Hervella no Barco· 
Liar-Nail de Xosé Loi~ 
Vazquez; Paisaxes de 
Manuel Sendón no Liceo 
Recreo Ourensán e Ai 
ven o mar ... , de Xosé 
Rañó na Casa da Cultura 
de Xinzo de Limia. Ta
mén dentro do Outono 
fotográfico pero até o 26 
atópase a mostra colecti
va As agresións meio 
ambientais na comarca 
de Verín na Casa da 
Cultura de Verin. 

Flotas das Indias 
Na segunda planta da 
Casa das Artes de Vigo, 

até o 25 de N ovembro 
(de 11 a 14 e de 17 a 
21,30 h). As rotas por 
mar para as Indias deixa
ron a memória da tecno
loxia naval, o comércio e 
os novos froitos e me
tais. A exposicion de Vi
go fai unha viaxe polas 
naves, os esteleiros, as 
téc~cas de navegación e 
os pécios (restos de bar
cos fundidos) máis im
portantes da rota de 
América, agás o de Ran
de 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 17 a 21 h, aberra até o 
· 10 de Decembro. 

Pérez Porto 
Exposición de céramicas 
na Galería Sargadelos 
(Dr. Cadaval, 24) de ,Vi
go. Aberta até o 30 de 
Novembro. 

Ricardo 
Carvalho Calero 
Mostra fotobiográfica . 
no Museo Provincial de 
Lugo. 

Páxinas coordenadas por · 

IAGO LUCA 

Big Bang 
Na.Casa da Cultura de 
Burela o dia 20, ás 21 h, 
o grupo Chevere repre
sentará a obra Big Bang, 
dirixida por John Estham. 

A Lagarada 
No Pazo-Museo Otero 
Pedrayo, en Trasalba, to
dos os dias da semana 
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Elena López 
Ortiz 
Pinturas na Galeria Mu
seum do Ferrol. 

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

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 
cinco 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, coma libros, car
tas ou fotografías (ver A 
Nosa Terra nº 541). 

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

Pintores 
Latinoamericanos 
Na Aula de Cultura de 
Caixa Galícia en Santia
go, até o dia 28 de 19 a 

agás Luns e Martes até o 
20. Para horários e reser
vas pódese chamar ao tel. 
57 58 91 (981). 

O Rouxinol 
da Bretanha 
A compañia de teatro O 
Moucho Clerc, porá en 
escea a obra O Rouxinol 
da Bretanha os dias 25 

22 h, a exposición Des
cubriendo un mundo. 

Alén Mar 
A creatividade galega no 
novo mundo, obras de 38 
artistas galegos/as nas no
vas salas habilitadas no 
Mosteiro de San Martiño 
Pinário, en Compostela. 

Pilar Seoane 
No pub Pepa a Loba en 
Santiago, de 9,30 a 14,30 
h pola mañá e a partir das 
19,30 h no serán. Expón 
as fotografias froito das 
suas viaxes por vários 
paises latinoamericanos, 
co titulo Anacos de 
América. Antonio Tábo
as Moure. Até o dia 22 de 
7 a 10 no serán, exposi
ción de pintura, Paisaxes, 
na sá de arte Caixavigo. 

Xaquín Chaves 
Mostra de pintura na Ca
sa da Parra en Santiago. 

Enrique 
Martínez Díaz 
De 18 a 22 h (de 12 a 14 
h. Domingos) na Casa da 
Cultura de Vigo, exposi
ción de pintura. 

Alejandro Carro 
Exposición de escultura 
na NASA (Nave de Ser
vícios Artísticos) de 
Santiago.+ 

e 26 na Nave de Servi
cios Artísticos (NASA) 
de Santiago, e do 28 ao 
30 no Centro Cultural 
Caixavigo. 

Don Gaiferos 
Os monicrecos de Kukas 
representarán Don Gaife
ros na NASA os dias 28 
e29.+ 
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• PLÁCIDO LIZANCOS 

D o 10 ao 14 de Novembro 
celebrouse en Santiago o 

1 Congreso de Arquitectos da 
Galiza. Este Congreso, convocado 
inicialmente como foro de debate 
da problemática da actividade 
profisional na Galiza e mais a sua 
incidéncia na sociedade, veuse 
condicionado en grande medida 
pala iminente reforma da Lei de 
Coléxios Profisionais. Esta Lei, 
actualmente en fase de redacción, 
prevé importantes modificacións 
no funcionamento dos Coléxios 
profisionais de cara a sua 
adaptación á realidade actual 
europea. 

A incidéncia máis radical consiste na eli
minación das tarifas oficiais mínimas -na 
actualidade estabelecidas por Lei- e na 
retirada aos coléxios profisionais da 
exclusividade na xestión do cobra
mento dos honorários dos seus cole
xiados. Entre outras medidas previs
tas destacan a posibilidade de publi
citarse, a non realización polo coléxio 
do control urbanístico dos proxectos, 
a capacidade de exercer non nunha 
demarc.ación concreta senón en cal
quer lugar da Europa, o non estabe
lecimento de límites as unións de 
profisionais con fins laborais, etc. 

Os arquitectos colexiados da Galiza, en 
especial os máis xóvenes, vemos no Co
léxio unha entidade tan fortemente buro
cratizada como inútil ante os problemas 
que acosan á nosa actividade: intrusismo, 
firmonismo, acaparación do traballo públi
co en mans de moi poucos profisionais, 
incumprimento das normas deontolóxicas 
básicas, realización de rebaixas sobre os 
honorários mínimos oficiais, manipula
cións constantes nos resultados dos pou
cos concursos celebrados tanto para o 
encargo de obras como para a provisión 
de postes de traballo, impagamento das 
cuotas correspondentes á obra pública 
por parte de colexiados enriquecidos, 
aparición de dificuldades en certos secto
res das Administracións públicas perante 
proxectos realizados por arquitectos alle
os a determinados círculos, publicidade 
ilegal dos grandes consulting, etc. 

Por outra banda contemplamos abraiados 
a crecente degradación ambiental do terri
tório, o deterioro estético das nasas vilas 
e cidades e a destrución do naso patrimó
n io histórico. Todo isto nunha etapa da 
história da Galiza na que a asunción dun 

certo auto-governo ten propiciado unha 
actividade edificatória intensa que, de ca~ 
ra a correxir os déficits do país, estao a in
zar de novas equipamentos: centros de 
saúde, coléxios, asilos, vivendas sociais, 
estacións de autobuses, museus, centros 
sociais e culturais, etc., producidos os 
máis deles cunha arquitectura nomeada
mente ruin e da que os quiñentos arqui
tectos que levamos menos de cinco anos 
exercendo non podemos por menos que 
sentir vergoña e raiva. 

Corporativismo de comenéncias 

Vergoña de sentírmonos misturados, se
mente polo feito de compartir un título 
académico, con tantos profisionais infa
mes que agoran pian polo mantimento 
dunha estrutura colexial á sua medida e 
raiva pala impoténcia que se sente non 
podendo alterar este estado de causas. 

O Congreso finaliza como empezou, co 
Coléxio esvaí ndose. ante o fedorento bato 
europeu do máis puro e duro liberalismo 
económico, sen que_ os arquitectos poda
mos facer nada por evitalo, xa que, uns 

pensando que o traballo doado ia du
rarlles toda a vida, e os outros bus
cándonos a vida, tiñamos as nasas 
atencións fixadas neutros asuntos. 

Perante a nova organización colexial, 
ou mellar dito, da que para os máis vai 
ser a cuestión clave -a liberalización 
dos honorários profisionais- hai que 
se botar a tremer pensando nos seus 
efeitos arquitectónicos. Asi, a moitos 
resúltanos doada de prever unha notá
bel diminución da calidade do traballo 
profisional -como queda dita, deturpa
do xa de abando neste país- propor
cional á redución de beneficios que o 
mercado lle demande aos proxectistas. 

Con moi escasa presenza de profi
sionais -a asisténcia média a cada 
asemblea foi de escasamente 75 dos 
850 arquitectos colexiados no país-, 
o Congreso de Arquitectos da Galiza 
rematou morto. A sua incidéncia tan
to no colectivo profisional coma no 
sector da construción ou na socieda
de en xeral é similar á do Congreso 
de Arquitectos celebrado en 1928 na 
Galiza: nula. Esta que pudo ser oca
sión para o estabelecimento dun pon
to de inflexión na actividade arquitec
tónica e urbanística galega non pa
sou de ser unha Asemblea Xeral 
máis das celebradas acotio polo CO
AG, se ben esta volta rematada cun
ha cea nun pazo. A masiva inasistén
cia dá boa proba. O Congreso apenas falou da destrucción do património histórico 

Por outra banda é de super que o ca
os urbanístico galega pode aumentar 
en breve prazo na medida en que se
rán os Concellos (aproximadamente 
só o 10% deles dispón de Arquitecto 
municipal) e non o COAG os encarre
gados de outorgar o visado das con
dicións urbanísticas. E hai que reite
rar o temor recoñecendo tanto a exí
gua disposición que ternos os arqui
tectos para auto-controlarnos como a 
manifesta incapacidade dos máis dos 
concellos de cara a ordenar o seu 
próprio território. + 

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

Do 1928 a hoxe, congresos sen influéncia 
•P.L. 

Nos anos vinte o panorama arquitectóni
co europeu estaba a sofrer una intensa 
transformación. Eran momentos de pro
cura, de debate entre diversas correntes 
estilísticas de vangarda, algunhas das 
cales mesmo chegaban a propor novas 
revolucionárias formas de vida. 

Mentres, a arquitectura española se 
mantiña centrada nos vellos estilos rexio
nalistas, fondamente academicistas, es
tando relegada a investigación tan só a 
alguns dos profisonais máis novas das 
áreas desenvolvidas do Estado, singular
mente de Cataluña. Por outra banda, a 
urbanística estaba ainda ancorada en es
quemas decimonónicos. 

Urbanismo), un congreso que radicado 
en tres sedes -Santiago, A Coruña e Vi
go-, era continuación dos que se viñan 
celebrando en España desde 1881 . 

O Congreso celebrado na Galiza -orga
nizado pola Asociación rexional de Ar
quitectos- amparábase nunha socieda
de que Teodoro Anasagasti, daquela pre
sidente da Socíedade Central de Arqui
tectos, retrataba como imersa en "graves 
momentos de crise económica, de crise 
de profisionalidade e de falta de idealida
de" e supuña que ia ser o início dunha 
nova etapa na que a arquitectura como 
feito cultural ia sair favorecida. 

O Congreso pouco ou nada influiu na 
cultura arquitectónica do seu momento, 
xa que o enfrentamento existente entre 
os arquitectos da corrente academicis
ta e os da corrente vangardista provo
cou que non se tratasen máis temas 

que os estrictamente profisionais, e 
ainda asi sen case que nengun tipo de 
debate, resultando portante as suas 
conclusións totalmente irrelevantes pa
ra a sociedade. 

Ainda asi, do ponto de vista profisional, 
as conclusións daquel congreso resultan 
hoxe, a sesenta e catro anos vista, para
doxicamente familiares. Velai por exem-

-plo a sua cuarta conclusión, teimando na 
"absoluta necesidade de os Poderes pú
blicos concederen a colexiación obrigató
ria dos arquitectos como meio para con
ter os frecuentes fundimentos de edifí
cios ... en moitos casos debidos á falta to
tal de control". Ou estoutra conclusión 
avogando pala "criación do cargo de Ar
quitecto Inspector Provincial ao servizo 
do Estado, incompatíbel co exercício li
beral, encaregado da vixiláncia do cum
primento das normativas urbanística e hi
xiénico-sanitárias". + 
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TRES EN RAIA 

De infernos 
,,,.,, 

,e para1sos 

•CARLOS MELLA 

A min isto do Papa e o catecis
mo traime nun berro. Xa es

quecera os tempos aqueles do interno 
e da condanación eterna. Aqueles 
tempos nos que, segundo a lgrexa, a 
masturbación deixábache cego e 
amolecíache a médula, ou ambas as 
duas causas ao mesmo tempo, que o 
meu director espiritual non se paraba 
en barras. E agora que xa sabiamos 
que non era certo, que todo o máis fi 
cabas un pouco canso, voltan á carga 
coa andrómena e non che deixan 
acougar. 

Agora resulta que o demo e o interno 
existen de verdade, que son eternos e 
que ou andamos con olio ou vainas 
acordar a aliada cando xa non haxa re
médio. E as mulleres nen míralas: por 
poder, segundo nos din, non se pode 
mirar con luxúria nen á própria esposa. 
E deixando á beira que xa hai que ter 
ganas para mirar á lexítima con luxú
ria, xa me diredes que se fai ; os que 
gestan de traballar a escuras ainda o 
irán encanxilando, pero os que gasta
mos de facelo coa luz prendida, como 
irnos arranxarnos se ternos a compa
ñeira diante dos fuciños? , pechamos 
os olios? , voltamos a cabeza e mira
mos na mesa de noite mentres fuchi
camos?, condenámonos? 

E, a maiores, resulta que no Paraíso, 
do asunto do triqui -traque "tararí que 
te vi ", que ali nen querendo. O cal que 
a min me parece xa un pouco de 
máis. Que vai ser mellar condenarse : 
sempre rematarás afacéndote, algun
ha recomendación xa se ventilaría e, 
supoño eu , haberá un sindicato de 
clase. E sempre será mellar un polvo 
cada mil anos que unha eternidade a 
velas vir. + 

VOLVER AO REGO 

O dia que gañou as eleicións, 
Manuel Fraga comezou man

dando sair aos fotógrafos. O pasado 
Marzo acotaron un trozo do ria Tam
bre para que poidera pescar. O Do
mingo Fraga ameazou a un fotógrafo 
en Quiroga por terlle sacado unha foto 
coas botas de cazar xabalies. Toda ac
tividade dun cargo público pode estar 
acompañada de incidentes. O aleman 
Helmut Kohl foi diana de vários ovos 
podres hai uns dias. Fraga e os seus 
axudantes, en cámbio, teñen o hábito 
de chamar "impertinentes" e "sinver
gonzas" aos xornalistas e mesmo de 
oferecerlles "unha óstia", como foi o 
caso desta semana. Retirarlle ás cá
maras a un fotógrafo, nunha democrá
cia, só é potestade dos xuices. Fraga 
aspira a ser fotografiado só cando po
sa coa perna dereita enriba dunha pita 
montesa dos Aneares, como un húsar 
prusiano.+ 




