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Xosé Cuiña. 

O ano en que 
Fraga · 
deixou de 
fotografarse 
con Cuiña 

Os principais temas 
do 92 en tres páxinas 
e un balance cultural 

O traspaso do lnsalud, o Plan 
Forestal, o programa de unifica
ción de asteleiros, e o plan de 
autovias, anunciados como eixos 
programáticos polo governo de 
Manuel Fraga na sua primeira 
etapa de governo, decaeron ao 
longo de 1992. En maior ou me
nor medida, segundo os ámbi
tos, a Xunta foi esgotando as 
suas cartas co transcurso dos 
meses. Mesmo o sucesor, Gui
ña, se viu afectado, polo derru
be. O governo chegou a final de 
ano pensando máis nas próxi
mas eleicións que na realidade 
económica e social do país. Esta 
afirmación serve calcada para o 
governo do Estado. En 1992 fixo 
crise o liberalismo, divisa ideoló
xica da pasada década. Tadeusz 
lwinski, dixoo talando de Polónia 
-a afirmación é xeralizabel-: "to
do o mundo fala de diñeiro, no 
sentido de falta de diñeiro". 

(páxinas 4·5·6) 

O Rei ignora o evento no seu discurso de Nadal e manda 
unha representación menor á apertura da Porta Santa 

Madrid esquece 
oXacobeo 

Desde a apertura da Porta Santa, parece albiscarse que o Xacobeo-
93 non é un proxecto de Estado. O Rei ignorouno no seu discurso de 

Nadal, en contraste. coas Olimpiadas e a Expo, e a representación 
institucional en Compostela quedou reducida ao vicepresidente 
Narcís Serra. Para maior evidéncia están aí as inauguracións: 

maquetas. 

Restaurar 
o esperanzo 
(suplemento de 16 páxinas) 

• Roubo de homes en Bahia 

• Xitanos búlgaros venden a súa 

médula ósea a 600.000 ptas. 

• Clinton e a esquerda 

• Sergio Ramirez: 
'~ FSLN gañará as eleicións' 

O descobrimento polo púo LC - ' 
dos problemas que padece a 
capa de ozono que protexe o 
planeta e os riscos que conle
varia a sua desaparición, asi 
como a concienciación dos ci
dadáns verboda cuestión am
biental, lago están a ser apro
veitados polas casas comer
ciais como recurso publicitário 
con gancho no mercado, in 
corporan na etiqueta a lenda 
produto ecolóxico que non da
na o meio ambiente. No noso 
Estado non hai unha organi 
zación nen un sistema de 
control sobre a veracidade 
destas lendas. 

(páxinas 10· 11) 

Alfredo Conde, 
un poeta 
popular· 
Un Daniel Barata, que xa anún
cia publicamente que non re
cunca ainda que o chamen, ve 
como a sua Conseller ia vai 
perdendo poder e orzamento, 
mentres Alfredo Conde, xa no 
colo popular no que serve de 
carné galeguista de apresenta
ci ón, déixase agarimar polo 
seu regreso ao poder e procu
ra, sotto voce, colaboradores 
para a sua hipotét:íca reentrada · 
nun posíbel governo de direi
tas. No intercámbio de preben
das a composición do texto da 
Cantata Xacobea non seria a 
menor despois dos multimillo
nários guións que fará para a 
série do Camiño que dirixirá 
Alexandre Cribeiro. Conde ven 
de escribir 3.000 versos logo 
de insistir até o fastio que "non 
son poeta", e "que ben fixen en 
non publicar os meus versos 
de mocidade". 

(páxina 33) 

ANXOS G. SALGADO 
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O Estado deixa entrever que non é o seu proxecto ao comezar 1993 

O Rei ignora o Xacobeo 
no seu discurso de Nadal 

ALFONSO EIRÉ·XAN CARBALLA 

O Estado.español parece que~er desmarcarse do 
proxecto Xacobeo-93,. cando comeza precisamente 

a andar. O Rei non fixo referéncia algunha ao 
evento no seu descurso de Nadal, pródigo hai un 

ano e agora en referéncias ás Olimpiadas, a 
Capitalidade Cultural e a Expo. A representación 

enviada a Compostela foi de "segunda categoria", 
presidida por un Narcís Serra que na sua oferenda a 
Santiago falou de apoio da Coroa e das tres 
administracións, pero nunca de asunción. O 
arcebispo Rauco Varela mbstrou que a lgrexa 
Católica ia por libre. 

Cando o arcebispo Rauco Varela 
petou na arxila da Porta Santa 
co seu martelo de prata e derru
bou o tabique que taponaba as 
lumieiras impedindo o paso de 
pelengrins e indulxéncias, come
zou oficialmente, o Xacobeo-93. 

Esta vez non haberá grandes 
inauguracións, só anúncios millo~ 
nários nas cadeas de TV compe
tindo con marcas de automóbeis, 
barbullas de espumoso vendendo 
felicidade e bancos na percura da 
imaxe perdida. Tamén o Xacobeo-
93 é unha marca, unha mensaxe 
na percura de consumidores turís
ticos, e de cidadáns galegas aos 
que se lles promete, non só como 
tantos outros anos santos, a re-

dención das penas, senón tamén 
a saida do subdesenvolvimento. 

Nesta ocasión, como nas Olim
piadas ou da Expo, non existen 
as grandes inauguracións de pon
tes, autoestradas, trens paxaros, 
pavillóns modernos ou modernis
tas, campos de xogo e parques 
de lecer. No Xacobeo-93 prodú
cese unha inauguración espiri
tual, como corresponde á mesma 
es.éncia do proxecto: é unha idea. 
O rnáis que chega a inaugurar o 
vicepresidente Narcís Serra é un
ha maqueta con proxectos. 

Un proxecto galega 

Se habia alguén que o ignoraba, 

Un desprécio 
sen resposta 

A protesta de Carlos Mella no seu tempo de vice-presidente da 
Xunta ao criticar a Casa Real por delegar a representación réxia 
no Delegado do Governo, en detrimento do Presidente da Xunta, 
na oferenda ao Apóstolo, teria que darse con motivo do comezo 
do Ano Santo de 1993 con moita máis contundéncia, e secadra 
con maior motivo, ca no 1982. 

Nesta ocasión esquécese, despréciase, "ningunéase", como di 
Mella Villar, a Galiza e sobretodo ás institucións 9alegas. Non 
importa que os cidadáns acreditasen no Xacobeo-93 como o gran 
proxecto oficial. Foron precisamente as ins.titucións as que 
elevaron a categoria de gran acontecimento para Galiza este 
evento, as que incidiron en declaracións e as que gastaron miles 
de millóns en facer ver que era un fasto único. 

En consecuéncia, á hora da verdade, que é esta, terian que 
reclamar unha reciprocidade representativa. No noso país en 
festas e convites é cando mellar se mostra o aprécio que se ten 
por alguén. A auséncia do Rei ou dun representante directo, no 
comenzo da andaina do Xacobeo, o esquecimento no seu 
discurso de Nadal, son, polo menos "un agrávio imerecido'', como 
dixo daquela Carlos Mella. 

Fundamentalmente a ofensa vai contra o próprio Governo 
autonómico, ''tan Estado como o Governo central" segundo 
reiteradamente afirma Fraga lribarne. O monarca como xefe 
constitucional do Estado, rebaixa de categoria co seu siléncio o 
principal proxecto da Administración autonómica. 

Sabíase que o Xacobeo-93 era só un trinque da Xunta, unha idea 
forza para cintilar en catre anos de xestión. A enerxia 
concentrouse nun único letreiro ao que foron parar partidas 
orzamentais de diversas consellerias, e tanto vale para alumear 
un partido de baloncesto, patrocinar a Vuelta Ciclista a España, 
escoitar a Xulio lglésias, como para promocionar o queixo ou A 
Toxa. 

Era tamén coñecido que o Governo central non podia volcarse 
para que o evento servise como dinamizador dunha zona 
deprimida, como ocorreu con Ar;idalucia, e máis despois de que o 
92 deixase as artesas vacias. O que non se podia agardar era que 
precisamente o 93 se convertise nunha nova evidéncia da 
marxinación e do desprécio centralista.+ 

ANOSA TERRA 

vítima da campaña publicitária 
que comparaba o noventa e tres 
cos eventos de 1992, o Xacobeo 

· non é un "proxecto de Estado". 
Por se non abondaba a sua pró
pria xestación e a leitura dos pre
supostos comparados cos fastos 
do ano que .se foi (Xogos, Expo e 
Capitalidade Cultural), cando co
mezou a sua andaina o próprio 
Estado tivo a necesidade de fa
cer explícita esta diferenciación. 

Asi o Rei de España na sua tra
d i cion a I "mensaxe de Nadal" 
omitiu calquer referéncia ao Xa
cobeo-93, e ainda máis ao Ano 
Santo e a sua vinculación con 
Europa polo Camiño Francés. 
Non houbo, sorprendentemente, 

Escudarse na figura 
do rei para non 
valorar o seu 
discurso semella 
unha escapatória 
institucional. 

nen unha mínima referéncia do 
Rei a estes temas, en contraste 
coa realizada o ano pasado na 
que chamou "a xenerosidade 
dos españois, para facer frente 

con esforzo e hospitalidade aos 
tres grandes retos que se nos 
a.presentan" e que voltaron a ter 
especial espácio tamén este ano 
con autofelicitación incluida. Na 
referéncia amaré negra e a Gali
za non quixo rozar de esguello 
ao ano santo. 

Esta auséncia de referéncias 
desgustou no Governo galego, 
ainda que nengun dos seus por
tavoces se atreveu a comentar a 
cuestión . A perguntas de A NO
SA TERRA a oficina de Prensa 
do Presidente remitiunos a Váz
quez Portomeñe , Portavoz do 
Governo e responsábel do Xaco-

(Pasa á páxina seguinte} 

A única referéncia a Galiza no discurso de Nadal do reí, foi un saudo ao entrañaple pueblo gallego polo desastre da marea negra. 



Nesta ocasión non 
existen as grandes 
inauguracións de 
pontes, 
autoestradas, trens 
páxaro, pavillóns, 
campos de xogo e 
parques de lecer. 

beo-93. A sua oficina tamén non 
quixo facer valoración algunha. 

Un Estado laico 
nunha oferenda relixiosa 

Escudarse na figura do Reí para 
non valorar o seu discurso e me
nos na "laicicidade do Estado", 
para facer referéncia ao Xaco
beo, semella unha escapatória 
institucional. Por unha banda, os 
políticos están a interpretar con
tinuamente os discursos reais, -o 
PP realizou numerosas interpre
tacións sobre todo nas referén
cias á corrupción . Pala outra, o 
próprio Rei (dun estado laico) 
apresenta unha oferenda relixio
sa. O pasado 25 de Xullo a sua 
irmán, Pilar de Borbón, asumiu a 
representación e pediu forzas 
para "reforzar a cristiandade de 
España". 

Nesta ocasión tanto na festivida
de de traslación dos restos do 
Apóstolo, como na Apertura da 
Porta Santa, foi o vicepresidente 
Serra quen representou ao Mo-

A preséncia 
nas Olimpiadas 
de familia real e 
Governo, contrasta 
coa cativez das 
representacións 
i nstitucionais 
agora. 

narca. Esta delegación do Reí dá 
idea da categoría con que o Es
tado contempla o Xacobeo-93. 
Nen o Príncipe nen o Presidente 
do Governo estarán presentes, 
mália atoparse de vacacións. 

As representacións nas Olimpia
das con Família Real e Governo 
ao pleno, contrasta coa cativez 
das representacións institucio
nais agora. 

Narcís Serra ao realizar o 30 de 
Decembro a oferenda ao Após
tolo na festividade da traslación 
do seus restos, limitouse a sina
lar no seu discurso que "a Corca 
e as tres Administracións van 
pór todo da sua parte para que 
este Ano Santo teña todo o seu 
esplendor". 

A lglésia 
tamén se desmarca 

A lgrexa católica marcou distán
cias ca Xacobeo-93. O arcebispo 
Rauco Varela na contestación á 
ofrenda do 30 de Decembro ob
viou o Xacobeo e minimizou o 
próximo Ano Santo, nun discurso 
no que fixo unha invocación a 
España e Europa: "volve á tua 
raíz, volve a ser ti mesma". Da 
visita do Xoán Paulo 11 ainda na
da se sabe.• 

PEPE CARREIRO 
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¡ O ex-vicepresidente Carlos Mella, protestara 
¡ hai anos por unha ofensa da Casa Real 

No seu libro Non somos 
inocentes, o ex
vicepresidente da Xunta 
Carlos Mella, canta un 
incidente anterior, de 
distinto carácter, pero 
con reaccións que 
ilustran ás claras o 
conceito que de Galiza 
se ten fóra e o tabu 
permanente cando se 
trata de facer críticas á 
monarquía. 

Segundo o relato de Mella, Gar.;· 
cia Sabell autoarrogárase a de-
1 egación réxia na oferenda ao 
Apóstolo e Albor incomodouse 
"se o Reí non pode vir é lóxico 
que na primeira ofrenda sexa 
eu o Delegado réxio, como Pre
sidente que son do Governo ga
lega". Mella seria o encarrega
do, ante a inibición de Barreiro, 
de montar unha roda de prensa 
para denunciar a manobra, e 
correr co custe político se a crí
tica saia mal. Asi o canta tex
tualmente: 

"Convocada a rolda de prensa' 
non faltou ninguen á cita. Reu
nidos todos os xornalistas deci
din talar en castelán por se sa
ía na "nacional" e tiven un xes
to abertzale: retirei a bandeira 
española e ticou só a galega, 
feíto que despois foi comentado 
por Radio Nacional como algo 
indignante e absolutamente in
tolerábel. 

"( .. . ) Coa voz grave e os beizos 

Xoan Pablo 11, na foto co arzobispo Rouco, non ten previsto vir a Galiza neste ano 
Xacobeo. 

pegadiños ao micrófono para 
coller mellar resonáncia ceibei 
niáis ou menos: La Casa Real 
creo que ha cometido un grave 
error político .. . y se ha inferido a 
Galicia una ofensa inmerecida. 

"Os xornalistas sairon coma lós
tregos e xa me decatei que a 
causa ia ser boa. ( ... ) Pala tarde 
chegou a excomuñón centralis
ta. Nunca me foron moi simpáti
cos os da meseta; entendo que 
están pouco teitos, van pala vi
da perdoando aos galegas e 
pensan que ainda están na re
conquista. A sua reacción foi 
carpetovetónica. 

"O parte das oito da cadea 
SER, que pasaba por ter dez 
millóns de ouvintes, comezou, 

Aqui pasa que 
. somos uns 
ninguéns, é un 
problema do 
conceito que se ten 
de Galiza 

nada máis rematar a sintonia 
musical, coas seguintes pala
bras do seu comentarista políti
co Pedro Calvo Hernando: "Sr. 
Mella, el que la hace la paga. 
Vd. se ha pasado y le huele la 
cabeza a pólvora". Como pode 
verse todo un modelo de grácia 
periodística, finura dialéctica e 
análise. 

"Un editorial. A intervención me-
receu un editorial. Dicia ... "y 
ahora hasta los gallegos ... ", o 
cal significaba, ben ás clariñas, 
que calásemos, que traballáse
mos, que para talaren xa che
g aban vascos e cataláns: o 

. mesmiño de sempre. 

"( .. . ) Non seria xusto esquecer 
que Manuel Fraga declaraba 
no Carballiño que non com
partía algunhas afirmacións, 
pero que compre·ndia a miña 1 

postura. Las declaraciones de 
Mella son comprensibles y ra
zonables". 

O incidente resolveuse daquela 
vindo o próprio Xoán Carlos a 
facer a oferenda, pero foi a úni
ca vez que desde o governo 
galego se sinalou publicamente 
unha diferéncia simbólica, co
mo todo o relacionado coa mo
narquía. O protagonista do inci
dente naquela altura opina que 
o esquecemento actual e a fal 
ta de reaccións que provoca 
son dun mesmo tenor "aqui pa
sa, usando a expresión mexica
na, que somos ninguneados. 
Xa nen sequer é un problema 
de investimentos, senón do 
conceito que se ten de 
Galiza".t 

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



Q LIBERALISMO FIXO CRISE NO 1992 

O traspaso do lnsalud, o Plan Forestal, o programa 
de unificación de asteleiros, e o plan de autovias, 

anu_~ciados com.o eixos programáticos polo governo 
de Manuel Fraga na sua primeira etapa de governo, 

decaeron ao longo de 1992. En maior ou menor 

derrube. -0 governo chegou a final de ano pensando 
·máis nas próximas eleicións que na realidade 
económica e social do país. Esta afirmación serve 
calcada para o governo do Estado. En 1992 fixo 
crise o liberalismo, divisa ideolóxica da pasada 

medida; s_egundo · década. Tadeusz 
lwinski, dixoo 
fatando de Polónia 
-a afirmación é 
xeralizabel-: "todo 
o mundo fala de 
diñeiro, no sentido 
de falta de diñeiro". 

os ámbitos, a Xunta 
foi esgotando _as · 
· suas cartas co 
transcurso dos 

meses. Mesmo o 
sµcesor, Guiña, se 
viu afectado, polo 

O sector 
primário galego 
perde posicións 
diante da CE 
"O prez o da pataca polo chan, o 
leite continxentado e inundados 
de flor colombiana ou de madeira 
brasileira. A cámbio oferécennos 
unha política de subsídios e de 
complementación de rendas que 
non nos preparan . para a compe
titividade nen a eficiéncia que, 
nestes tempos, imperan". Esta 
era a análise do Conselleiro de 
Agricultura, Tomás Pérez Vidal, 
sobre o agro galega feíto nunhas 
xornadas para o estudo da Políti
ca Agrícola Comun (PAC). 

O Plano de Abandono de produ
ción leiteira, situando a produ
ción nos níveis do 85 e desvian
do a cuota liberada para a reser
va estatal, sumándolle o curto in
cremento na produción (meio mi
llón de toneladas) aprobado po
los Ministros de Agricultura da 
CE e as baixas no prezo do leite 
no outono, fixeron do 92 un pési
mo ano para o sector leiteiro. As 
reducións de produción no Esta
do español, un feíto se ternos en 
canta a realidade e no.n os suce
sivos censos, foron reguladas 
por un sistema de continxentes: 
un mecanismo inventado para 
dar resposta a un problema que 
aqui non existe; os excedentes. 
E se no Estado· a cuota é de 
4,46 millóns de toneladas, na 
Franza é de 23,4 millóns: cinco 
veces máis. 

Respeito á pataca, xa a princípios 
do outono a Xunta optaba pala 
subvención de tres pesetas por 
quilo para evitar a sua saida ao 
mercado e conseguir parar a cai
da de prezos. Daquela comezan 
as primeiras mobilizacións, que 
se endureceron o 4 de Outubro 
nunha concentración de agriculto
res na Límia e que se radicalizou 
cunha folga xeral da devandita 
comarca o 15 de outubro. A partir 
de entón as protestas se incre
mentaron e se produciu un peche 
de agricultores no Consello da Lí
mia (PSOE), provocando unha 
reación en cadea dos represen
tantes do PP en toda a Comarca, 
que ameazaban co abandono do 
partido se a Xunta non arbitraba 
solucións. A administración res
pondeu e 15 mil toneladas parti
ron para o resto do Estado a un 
prezo de dez pesetas quilo. 

Os Consellos Reguladores de Vi
ña, imprescindíbeis para garantir 
unha calidade precisa para se 
inttroducir no mercado, padece-

ANXO IGLESIAS 

Fidel ·Castro devolveulle a visita a Manuel Fraga. O presidente da Xunta in
sisteu na necesidade de que os Estados Unidos cesen no bloqueo a Cuba. 

ron unha crise concretada nas 
eleicións ás suas direcións, nas 
que, sobre todo no Ribeiro e Val
deorras, producíronse regueifas 
entre PP e PSOE. 

r;/17 

O sector pesqueiro na primavera 
protagonizaba un enfrentamento 
coa Consellaria para evitar o es
tabelecemento dun decreto que 
ia regular o descanso semanal 

PEPE CARREIRO 
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no arrastre litoral. O Tribunal 
Constitucional posicionábase a 
pral da Xunta. Fresco e bacallau, 
asi como pescada, miraban re
ducidas as capturas por acción 
direita da CE, e nas frotas do 
banco canário-sahariano o retra
so no acordo do Cooperación 
Marrocos - CE provocou unha si
tuación de precariedade correxi 
da a última hora.+ 

O Plano 
Forestal da 
Xunta vaise a 

• pique 
O millón de hectáreas para a 
prantación de piñeiro e eucalipto 
(unha cantidade superior ao que 
hoxe ocupa a superficie· fortestal 
galega) puña de manifesto a pre-

tensión da Xunta de convertir ao 
país nun monocultivo de espé
cies de crecemento rápido . A 
Administración galega cedia á 
presión da CE para reforestar te
rras agrícolas e reducir exceden
tes agrários, ao tempo de conce
der prioridade aos intereses da 
produción de pasta cun Plano 
elaborado non só á medida da 
indústria da madeira, senón re
dactado por ela mesma, que é 
proprietária da empresa redacto
ra do Plano: Sestor. 

No primeiro quinquénio o capital 
privado, beneficiário case exclu
sivo do Plano, só investirá o 
19%, o resto será aportado pala 
Xunta, o Estado e a CE. Nos 40 
anos de duración prevista do 
Plano o investimento de capital 
privado só acadará o 35,64%. 

A instalación de duas celulosas 
na Galiza foi o único obxectivo 
industrial da Xunta, tal e como 
recoñeceu a Consellaria e de
nunciou a informe que anual 
mente patrocina Coren. 

Frente á aposta guvernamental a 
pral das espécies de crecemnento 
rápido, as frondosas padeceron o 
ataque unha pulga que ainda está 
a provocar graves destrozos. 

As asociacións ecoluxistas e 
conservacionistas solicitaban a 
retirada do Plano e a elaboración 
doutro, e mentres, os bancos e 
as asociacións madereiras cria
ban grandes grupos de presión 
para sacar partida dun negócio 
que se anticipaba millonário. 

Mal sabian madereiros, Xunta e 
bancos que as irregularidades 
financieiras de KIO podian dar 

(Pasa á páxina segulnte) 
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Cuiña non voltou sair na foto con Fraga 
Xosé Guiña aparecia do ganche
te de Fraga lribarne nas festas 
do San Ramón en Vilalba. O 
conselleiro da COTOP reapare
cia na vida pública despois do 
seu accidente de moto. Para 
moitos aquela foto era a confir
mación do ex alcalde de Lalín 
como sucesor de Fraga. Ao dia 
seguinte sóubose que o Tribunal 
Superior de Xustiza de Galiza 
admitíra a trámite unha querela 
do BNG contra o ex presidente 
da Deputación pontevedresa e 
contra o seu sucesor no cárrego, 
Cesar Mera. 

Desde entón Guiña Crespo non 
voltou a .verse fotografado con 
Fraga lribarne. 

O posíbel procesamente de Gui
ña Crespo, influiu decisivamente 
na política gaiega, por máis que, 
cara fóra, semelle que todo mar
che igual. Os ánimos apacigua
dos no Partido Popular, comeza-

. ron a mexerse. Un día era o sin
dicato de alcaldes quen protesta
ba, ao día seguinte era Vitorino 
que despertaba de novo do os
tracismo recobrando apeténcias 
de lider. Cando non eran estes 
Cacharro roncaba desde Lugo 
cando via que calquer lei ou de
creto podia ameazar o seu po
der. Xoan Fernández tensaba a 
situación fronte a Romay, Piñeiro 
Pem uy dimitía e Fraga rron acei
taba dimisión nen cámbios do 
Gabinete por medo a desatar as 

fúrias que se moven no interior 
da direita galega. O Governo au
tonómico vese cada vez máis in
capa-citado para solucionar os 
problemas concretos e Fraga só 
aspira a que a apisonadora siga 
esmagando coa sua roda maiori
tária a oposición no Parlamento, 
en manter a imaxe de Governo 
controlado cara a tora e de difun
dir a imaxe de que a el "recébe
selle no extranxeiro como. a nin
guén", ainda que a ARE poña no 
seu sítio a sua verdadeira capa
cidade de estadista. O seu gavi
nete de comunicación, pensando 
que será suficiente esta imaxe 
para gañar as próximas elei
cióAs, nen sequer se afana en 
dar unha imaxe na que a Xunta 

se atope resolvendo problemas. 
Todos están aí, agardando. 

Tamén a oposición agarda derru
bar a Fraga, pero mentres o 
BNG lle propón ao PSOE u.nha 
posíbel coalición de Governo, 
Antolín Sánchez Presedo, rexéi
taa, tentando apresentarse como 
unha alternativa que, cada vez 
aparece como menos sólida, 
mentres os inquéritos lle · augu
ran ao BNG grandes subas. 

Camilo Nogueira, pala sua ban
da, tenta configurar a sua própria 
alternativa, pondo a andar Uni
dade Galega, despois de conse
guir vencer as reticéncias das 
xentes do seu partido.• 

------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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(Ven da páxina anterior) 
ao traste c6 Plano Forestal lago 
de anunciar a sua desaparición 
primeiro, recuar despois, e ase
gurar, final-
mente, que , 
en calquer ca
so, non ia se
guir co seu 
proxecto de 
papeleira na 
Galiza. A em
presa promo
tora da outra 
celulosa, de 
nacionalidad e 
finesa, tamén 
facia pública 
recente mente 
a sua renún 
cia a seguir 
adiante . Asi , 
sen indústria 
para a que 
producir ma-
deira, o Plano 
Forestal quedaba desfasado.• 

As oposicións 
no xulgado e 
a selectividade 
suspendida 
A suspensión de dous exames 
das probas da Selectividade , 
tras descobrise a filtración das 
mesmas, e unha marea de pro
testas e de posicionamentos de 
apoio puñan de manifesto a es
casa adecuación destas probas 
ás necesidades sociais e a impli
cación, xa en boca de todos, de 
vários centros de ensino privado. 
A profundidade da fenda aberta 
no sistema de selectivo galega 
ainda está por coñecer, mais o 
Reiterado comprometeuse a le
var aos tribunais aos implicados. 

Piñeiro Permui, Conselleiro de 
Educación, renunciou a incidir 
neutro confl ito relacionado co 
mundo do ensino: a suspensión 
das oposicións . As diferéncias , 
que enfrentan a interinos e a 
aqueles que aprobaron a oposi
ción , radican no sistema de ac
ceso á función pública docente e 
se todos os concursantes, interi
nos ou non, terán que levar un 
cinco de nota mín ima ou non. 
Polo de agora un fallo do Tribu
nal Superior de Xustiza de Gali
za estabelece que o cinco sexa 
a nota mínima esixíbel. A deci
sión deste tribunal está apelada 
e pendente de senténcia diante 
dunha instáncia superior.• 

2 de Abril, 
a efemérides 
galega 
O cerre escalonado de empre
sas que caracterizou á economía 
galega en 1991, seguiu o seu rit
mo en 1992, con duas vendas 

• espectaculares a maiores, as de 
Corporación Noroeste e Carbu-

. ros Metálicos. A conciéncia so
cial da crise poñeriase de mani
f es to na Folga Xeral do 2 de 
Abril. O seu seguimento masivo 
causou abraio nas institucións e 
méios próximos. Oeste modo 
Galiza ia tristemente con venta
xa sobre a crise que se manifes
tou en todo o Estado, nada máis 
rematar as efemérides Olímpicas 
e da Expo sevillana. As folgas e 
manifestacións en Ourense na 

segunda metade do ano manti
veron o tacho da reivindicación 
ante a seca de pastos de traba
llo. Aos casos de Lavauto, Forjas 

de Galicia ou 
Unicar haberia 
que engadir os 
42 dias que du
rou a folga das 
pizarras en Val
deorras. 

.A..s pexas ec0-
nómicas anun
ciadas polo Mi
nistro de Eco
nomia, Carlos 
Solchaga, te
rán decisivos 
efectos no vin
deiro futuro. A 
retirada dos in
v estimen tos 
exteriores que 
financiaron o 

GONZALO auxe nalgun
has escalas durante a década 
socialista tivo lugar precisamente 
neste emblemático ano.+ 

Da Barrela á 
Fonsagrada 
A Xunta tentou aproveitar o Na
da! para solucionar o contencio
so entre Castro e A Barrela, liti
gando pola capitalidade. Dáballe 
a razón á Barrela, pois para isa é 
o que defende a maioria local do 
PP. Hai un ano era os viciños de 
A Fonsagrada quen pasaban as 
festas loitan-
do por unha 
capitalidad e 
comarcal , 
símbolo do 
dereito a pró
pria identida
de e a unha 
vida digna. 
Desde o -Go 
verno autonó
mico ,respós 
taselle as de
mandas popu
iares (no fon
do está o mé
dio de vida) 
con decretos 
vacacionais 
ou coa parali-
zación de lei -
ses. A Xunta 
móstrase in-
capaz de acometer un dos pri
meiros temas que tiña que tratar 
a autonomia: a organización te
rritorial. Até agora ninguén tivo a 

Vigo na folga do 2 de Abril. 

r-------------------------------------------------, 
A precan1paña eleitoral 
presidiu os fastos do 92 
O ano 1992 foi concebido co
mo o Gran Trinque do Estado 
español cara o exterior. O coo
rido do espectáculo olímpico 
como capacidade organizativa 
e o da Expo, adubiando a mo
dernidade dos deseños arqui
tectónicos coa tradición do an
daluz, como "eséncia españo
la" para facer dixeríbel a idea 

, imperialista que traspasou o 
Atlántico sometendo a novos 
pavos. Ao mesmo tempo pre
tendia impresionar a povoa
ción autóctona coa "repercu
sión qt..ie España ten no mun
do", entrando, deste xeito, pa
la "porta grande de Europa" 
que se abriria dE? par en par o 

.31 de Decembro. 

Comezaba deste xeito a pre
campaña eleitoral pero o halo 
que desprendian os eventos 
converteuse en cinza de crises 
cando estes remataron. A dis
puta eleitoral desatábase coR 
toda a viruléncia, primeiramen
te dentro dos próprios partidos 
que aspiran a governar en Ma
drid. Aznar lanza ofertas a ca
taláns e bascas, o PNV tenta 
apontalar o seu eixo naciona
lista entablando conversas con 
HB para minimizar o pacto co 
PSOE e CiU debátese nunha 
crise interna mentres Roca e 
Pujol discuten se para inte
grarse en Europa é millar pa-

maioria absolu
ta para realiza
lo, Fraga lribar
ne si. 

Fronte a esta 
situación non é 
estrano que os 
ex centristas 
ourensáns lles 
realicen mo
cións de censu
ra aos seus 
compañeiros do 
PP. Que en Lu
go Cacharro se 
axéncie un con
cel lal socialista 
para governar 
en maioria a ca-

xosÉ Lo1s pital, que na 
Estrada os do 

PP volten ao rego, conseguindo 
a alcaldía como independentes, 
que no Grave os partidários de · 
Bea Gondar, na cadea, se pasen 

sar por Madrid (entrando nun 
governo de coalición co 
PSOE) ou facelo direitamente 
póla Jonquera via Bruxelas. 

No PSOE puxan tamén várias 
tendéncias, até os hai que 
apostan por un pase pala opo
sición para poder reorganizar 
o partido soltando o lastre de 
"elementos indesexábeis". Os 
inquéritos forman parte desa 
campaña eleitoral, pero os 
máis fiábeis, os do CIS mos
tran como a suba do PP é mí
nima e o descenso do PSOE 
revirte nunha IU que tamén 
debate o seu futuro como opo
sición ou sócio de Felipe Gon
zález. 

No sochán de todo este entari
mado político está o perentório 
acorde para pacificar Euskadi. 
Desde o bando aberztale dé
ronse pasos importantes cara 
unha saida negociada, con
cientes que que non se vai dar 
unha victória militar. Desde 
Europa instouse a Londres e 
Madrid para que pacificasen r 
os seus estados, ante a situa
ción balcánica. Fráncia cum
pliu parte do trato: detivo a cú
pula etarra. Madrid deu pasos 
nunha negociación baixo cor
da e, en Euskadi todos pensan 
que o final da violéncia está 
cada vez máis perta.• 

a un PP inserto nunha trifulca 
entre "ruralistas e capitalinos", 
que, en certo senso marca a di
námica política tamén do PSOE. 

Por se fose pouco, en Noia, Pas
tor Alonso, que tivo que deixar a 
alcaldia, decidiu montar o seu pró
prio partido, Alternc~tiva Galega.• 

Cámbio 
# . • 

. na estratéXta 
enerxética 
O encaro de Undoso, que entrou 
en funcionamento o pasado Fe
breiro, é, case con seguridade, a 
última grande obra pública deste 
tipo que haberá na Galiza. Naci
do tras un acordo entre as dicta-

CARLOS PUGA 

duras franquista e salazarista, 
anegou un val galega para que a 
empresa Electricidade de Portu
gal (EDP) o explotase como re
curso enerxético. 

Mais os tempos están a ser ou
tros. O Rel Decreto 916/85 de 25 
de Maió facilita a construcción ou 
rehabilitación de minicentrais. 
Ainda que a pretensión orixinal é 
a de xerar enerxia nos lugares 
próximos a onde se consume, 
Fenosa, ao amparo desa mesma 
lei, está a provocar unha situa
ción perversa: Fenosa ten a abri
ga de mercar a electricidade ex
cedentária destas centrais, de 
modo que estas só producen pa
ra Fenosa, rexistrándose gran
des concentracións de minicen
trais en lugares nas que non é 
precisa. Fenosa evita, asi, pagar 
o enorme custo social que supón 
a construcción de encaros. 
Quedan alguns flecos da vella 
política enerxética. No Miño está 
proxectada a constrcución dun 
salto (Sela), que anegará terras 
da Galiza e Portugal. Pero non é 
probábel que saia adiante. Hai 
unha grande oposición, mesmo 
por parte do PP, e Fenosa obte
ria enormes benefícios da venda 
parcelada dos terreas que ia 
anegar o encaro, xa que case to
do está adquirido.• 

OAegeanSea 
tinxiu de loito 

• as r1as 
Como hai 16 anos, a mañá do 2 
de Decembro a Coruña amane
cia baixo o fume sulfuroso dunha 
nova catástrofe: un petroleiro en
callaba nas suas costas. No 76 
fóra o Urquiola e agora o Aege
an Sea; un novo nome a engadir 
á mítica galega de acidentes ma
rítimos. 

As autoridades portuárias e o Di
réctor Xeral da Mariña Mercante 
áchacaron ao mal tempo, á fata
lidade e ao capitán d.o buque to
da a responsabilidade, pero o 
Aegean Sea entrou na ria da Co
ruña sen a presenza dun prácti
co que por costume sube aos 
barcos cando xa navegan pela 
canle de entrada. 

Mentres os operativos anti-conta
minación viñan de Valéncia, as 
autoridades situaban na Coruña 
o centro do problema, e vencella
ban a extinción do lume e a des-

. contaminación da cidade á nor
malidade de toda unha comarca 
ignorada por todos os operativos 
de loita contra o petróleo e á que 
non ia chegar a consideración de 
zona catastrófica. • 

Deportivo: 
a boa noticia 
Só que en 1993 o Deportivo de A 
Coruña consiga o campionato da 
Liga de Fútbol, 1992 será recor
dado como "aquel ano no que o 
Deportivo foi líder durante 9 xor
nadas". Se a equi'pa coruñesa 
non supera resultados o ano que 
ven, ou nos próximos anos, se
gl..!ndo pretende o Consello de 
Administración, ~>0uco importará 
que Celta e Deportivo se atopa
sen, unha das poucas veces, na 
Primeira División, tendo outras 
duas equipas, Compostela e Lu-

(Pasa á páxina seguinte) 



Q LIBERALISMO FIXO CRISE NO 1992 

(Ven da páxina anterior) 

go, na segunda categoria do fút
bol estatal. 

Esquecerase tamén que tres ca
dros galegos de baloncesto com
peti ron tamén na máxima cate
goria desta liga, na que milita 
igualmente un cadro feminino, e 
ainda que o Teucro pontevedrés 
de balonmán foi quen de derro
tar aos rivais de máis fuste. 

Mesmamente, para os galegos, 
as Olimpiadas do 92 quedarán 
como un grande espectáculo, un 
dos últimos espectáculos semi
románticos, que deixarán paso 
ao profisionalismo total, coas 
grandes marcas publicitárias 
acaparando as ruas dos estádios 
e piscinas. O lema do Barón de 
Coubertain, "o importante é parti
cipar" quedará arrecantado no 
museu do olimpismo por outro 
novo: "o importante é a marca", 
a que teñas como rexistro e a 
que luzas no teu uniforme. 

Alguns seguirán a agardar pola 
Lei Galega do Deporte, que dur
me, un ano máis, nas gavetas do 
Hórreo, agardando que alguén 
decida estruturar o deporte de 
base e que a Educación Física:e 
o Deporte "para todos", non seña 
unha frase, unha arela, unha ne
cesidade, senón unha realidade. 
Sen qu~ esto suceda non se po
derán esquecer os éxitos do es
pectáculo deportivo de 1992, 
porque, ademais, o fútbol segue
rá a ser o raseiro que marque as 
vitalidades deportivas.+ 

O sumário 
aberto ao 
Santander, 
primeira cala 

; . 
serta na . ; 
corrupc1on 

; . 
econom1ca 
A denúncia do trasego de cartos 
negros, legalizados de maneira 
presuntamente fraudulenta atra
veso de operacións creditícias 
do Banco de Santander, elevan 
a primeiro plano un verdadeiro 
asunto de corrupción, que pas
tos ao pé dos máis voceados 
(Juan Guerra, Filesa, Naseiro, 
etc ... ), convérteos en asuntos 
menores. 

Que un xuiz impoña a un banco 
unha fianza de 8.000 millóns de 
pesetas, e que este banco sexa 
ademais o que máis fidelmente 
ten apoiado as operacións da di
reita, amosa a forte loita que no 
poder económico se dá á hora 
de estabelecer a sua aposta po
lítica para os próximos anos. Só 
asi se pode explicar a releváncia 
~ocial que se ten dado, como se 
surxise nun equilibrado campo 
de escrupulosa legalidade, aos 
manexos que se agachan tras a 
financiación dos partidos políti
cos. Para quen teña memória 
histórica a curto prazo -por 
exemplo na Galiza o primeiro 
Governo Albor--:, non lle pode 
esquecer que o Conselleiro de 
Ordenación do Território era co
ñecido como Mister 4%, palas 
comisións que presuntamente 
derivaria para financiar o seu 
partido, e igual pano de fondo ti
ña o caso Barreiro. 

Manexos ao fin cativos, que por 

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

Pancartas no agro francés polo non a Maastricht. ANXO IGLESIAS 

Maastricht: 
sócios con cláusula e sócios acreedores 
Felipe González abaneaba or
gulloso os Fondos de Coesión 
asinados en Maastricht, ao re
gresar da xuntanza de xefes . 
de Estado de Holanda. Sabe-

riase logo que o compromiso 
sobre as axudas aos máis 
atrasados, figuraba nun proto
colo anexo no que non se con
cretaban as cantidades senón 

o propósito de duplicar os fon
dos estruturais. Felipe Gonzá
lez confiaba en recadar o se
senta por cento destas canti
dades. 

No entanto, a foto dos xefes de 
Estado en Maastricht viraba a 
cor marela no que o deme frega 
un ollo. En causa de sesenta 
dias, os síntomas de crise multi
plicábanse en toda Europa. A 
notfcia sinalaba que en 1991 o 
PIB dos dos Doce só medrara 
un 1,3 por cento, cantidade mí
nima que non agoiraba nen re
motamente o fin da recesión. 

Nada se avanzou no Cúmio de 
Lisboa do mes de Xuño. Contra 
o previsto en Maastricht, o Pa
quete Delors 11 que incluia os 
Fondos de Coesión ficou sen 
aprobar. Por fin o resultado ne
gativo de referendo danés, si
nala unha Inflexión critica no 
Tratado da Unión. Dunha parte 
situanse os estados de renda 
alta, dispostos a apoiar o fun
cionamento dubidosamente de
mocrático dun Banco Central 
Europeo; doutra, os Estados 
acreedores da coesión, a per
seguir unha retórica de trasfe
réncias igualatória que nunca 
se concretan. A comezos de 
Decembro, unha nova xuntanza 
de xefes de Estado comunitá
rios , desta en Edimburgo, divide 
novamente a sócios con cláu
sula de excepción (Inglaterra, 
Dinamarca) dos sócios acree
dores. Os primeiros negocian 
duramente (Alemaña levanta 
máis fondos ca os catre esta
dos máis pobres) e os segun
dos obríganse a cumprir todas 
as prescripción pésia seren per
xudicados coma no caso da 
Galiza.+ 

---------------------------------~-------------------------------------------------------------------- -J 

non ser correxidos 
cunha adecuada 
lexislación de fi
nanciación dos 
partidos , serven 
de argumento pa
ra continuar ca ve
llo discurso des
politizador e anti
d e m oc ráti co da 
Ditadura. & 

Agora prodúcese 
a primeira denún-
ci a directa a un ( 
Banco, que pode- ~ 
ria ter o efecto de 
poñer no seu xus-
to termo o debate 
sobre a corrup- 2'/ 
ción que se dá re- / 
almente nos altos 
níveis do poder fi-
nanciei ro. O trato 
público que ten a 
notícia é ben claro 
sobre o difícil 
equilíbrio de silén-
cios e intereses: a 
multimillonária 
fianza do Santander (que cobre 
de longo a cuantia dos demáis 
casos), ou noutra arde de cau
sas o rexisto da sede central da 
Guardia Civil até altas horas da 
madrugada, como non abreu no
ticiários e encheu por semanas 
primeiras páxinas?+ 

Os Estados 
Unidos inician a 
sua perestroika 
particular 
O ano que finaliza marcou a · 
transición nos Estados Unidos 
do reganismo, a unha nova eta
pa ainda por definir. O ponto cru
cial deste cámbio non se centrou 

só no cámbio de presidente, froi
to do trunfo demócrata o 3 de 
Novembro. 1992 foi ainda para 
este pais un ano de pasos adian
te e pasos atrás. Se no mes de 
Marzo as axéncias internacio
nais de prensa, controladas po
los Estados Unidos, lanzaban 
unha batería de argumentos pre
paratórios de posíbeis accións 
militares contra Líbia e Iraq, 
abonoaron doce horas do Mér
cores 29 de Abril para que Los 
Angeles (12 millóns de habitan
tes, 40% hispanos) se convertise 
nunha candelária. Presentada 
como un fume vengador e caóti
co, a própria administración re
publicana comezou a albiscar un 
descontento .interior xeralizado, 
baseado na crise económica. 

O fin d.a guerra fria descompri
miu ás forzas máis liberais do 
próprio país que xa no primeiro 

trimestre come
zaran a sua cam
paña cunha pelí
cula keinediana, 
J FK. O trunfo do 
loiro Bill Clinton, 
foi tamén o do 
candidato máis 
parecido a Ken 
nedy. Antes de 
deixar paso á no
va administra 
ción , Bush deu 
unha nova tarea 
en Somália ao 
seu exército de 
aluguer (asi co 
ñecido desque 
pasou factura 
monetária pala 
sua intervención 
no Golfo en ne
me da ONU). O 
complexo mili 
tar-industrial no 
cederá facilmen
te nos seus privi-
léxios que desde 
a 11 Guerra Mun-

GONZALO dial embargaron 
o Estado norteamericano. Como 
sinalou Jesse Jakson, o lider de
mócrata negro, que Clinton aco
meta transformacións de impor
táncia ou quede como un mero 
centrista, dependerá do movi
mento social que se xere de aqui 
en diante. O que está claro, en 
todo caso, é que o dogmatismo 
económico ultraliberal dos bo
nos-lixo morreu en 1992. As 
consecuéncias xa se comezaron 
a sentir no resto do mundo.+ 

A terápia de 
choque fracasa 
no Leste 
Desde Polónia, o país abandei
rado dos cámbios, até Rúsia, o 

máis rezagado, o fracaso da te
rápia de choque na economia 
foi o máis característico deste 
ano nos paises do Leste . "Un ci
dadán médio de Varsóvia cobra 
20 mil pesetas pero os prezos 
son tan altos como en Ociden
te ", sinalaba Tadeusz lwinski , 
nunha entrevista publicada no 
número 545. 

Os ex-comunista.s, ou socialde
mócratas de esquerda - segundo 
unhá aproximada denominación 
actual- obteñen o trunfo eleitoral 
en Lituánia, pero tamén en Eslo
vénia (antiga lugoslávia) e Eslo
váquia. lsto informa do fracaso 
do. ultraliberalismo que apenas 
conseguiu éxitos privatizadores, 
pero tamén da emerxéncia das 
indentidades nacionais, non iu
guladas como en Irlanda do Nor
te pero si abeiradas por coarenta 
anos de socialismo real. 

lmportáncia especial tiveron os 
cámbios de Alemaña do Leste e 
a ex-lugoslávia. No primeiro ca
so os custos da unificación foron 
tres veces superiores aos previs
tos, a privatización posta en mar
cha tampouco deu os resultados 
agardados. En con.secuéncia 
viuse freado o crecemento eco
nómico conxunto de Alemaña e 
-nun efecto dominó- en parte ta
mén o da CE. 

Ao longo do ano sucedéronse, 
en secuencial orde, conflitos 
sanguiñentos en cada unha das 
repúblicas federadas da ex-lu
goslávia. Como resultado destes 
conflitos e da pasividade diplo
mática exterior -paralela a ven
da de armas a cada un dos ban
dos- ficou disolto a meirande 
parte do tecido ecónomico deste 
país relativamente desenvolvido. 
Alemaña mantén a sua. influén
cia sobre Eslovénia e Croácia, 
ainda que os Estados Unidos du
bidan sobre manter o seu apoio 
a Sérvia.+ 
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Tenreira 
Galicia diferenciouse sempre do resto das rexións pala boa 
calidade das súas carnes. 
Carne como a de tenreira, que canta co seu propio 
mecanismo de protección de calidade, que goza dun gran 
prestixio en España, e que ternos aquí para o naso .deleite 
e disfrute. · 
Enriquece a túa mesa con bos pratos de tenreira galega, 
e non te conformes con menos. 

se é de Galicia. 
·1 • 
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UNTA 
DEGALICIA 1 

Consellería de Agricultura, 
Gandería e Montes 
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DIAS 

• As estradas 
de Lugo son 
estreitas 

Mália ser a segunda província do 
Estado en canto a número de 
quilómetros de estradas 
construidos (a primeira é León), 
Lugo conta con máis do 62% da 
sua rede viária cun ancho inferior 
a cinco metros. 

Pero este non é o único defecto 
das estradas luguesas, xa que 
dos 5.080 quilómetros de rede, a 
maioria, 3.919, foron realizados 
con tratamento superficial, polo 
que o firme das mesmas ten 
moitos buratos. Do resto dos 
quilómetros de via, 868 teñen o 
pavimento de formigón ou 
aglomerado e 293 de 
macadam.+ 

•USA e Rúsia 
asinan un 
acordo de 
desarme 

Os arsenais nucleares de Rúsia 
e dos EEUU veranse reducidos 
nun tércio, tras o acordo aoque, 
en datas pas~das , chegaron . 
unha delegadón dambos pa.ises 
o pasado Martes en Xenebra e 
que selarán a fin de semana en 
Sochi, cidade baneário rusa. 

Bush clausura 
espectacularmente o seu 
mandato e leltsin faise cun balón 
de oxíseno nun momento no que 
o seu governo rexista unha crise 
profunda. Será a Clinton a quen 
tocará convencer ao Senado. 

Mentres os SS-18 e SS-19 
desaparecerán, Ucránia (outra 
poténcia armamentística herdada 
da URSS) solicita 170.000 
millóns de pesetas para se 
desnuclearizar. 

O tratado START 11, acadado 
Martes en Xenebra, é o resultado 
da negociación entre os dos 
paises ao longo de 1 O anos de 
traballo. • 

• Bush perdoa 
aos implicados 
do lrangate 

Os seis altos cárregos da 
Administración Reagan 
inculpados no escándalo 
lrangate, consistente na venda 
secreta de armas a Irán a cámbio 
da liberación dos reféns estado
unidenses no Líbano e a entrega 
do diñeiro resultante da 
operación á contra_nicaraguana,. 
foron perdonados polo sainte 
inquilino da Casa Branca, 
George Bush, nun dos últimos 
actos do seu governo. 

O indulto para os seis implicados, 
que logo foi contestado desde 
todas as instáncias progresistas 
do país, foi acompañado polo 
anúncio, tamén de Bush, de facer 
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público agora os papeis do caso, 
demasiado tarde, segundo o 
fiscal.• 

•O Banco de 
España adquire 
total soberania 

O Governo español debatiu e 
aprobou por decreto a autonomía 
do Banco de España frente as 
autoridades económicas. O 
Banco de España, a partir do 1 
de Xaneiro, será quen defina os 
obxectivos a cumprir en matéria 
de política monetária e os 
executará do xeito que considere 
máis comenente. Con este paso 
o Governo consolida a política 
que marcará o camiño cara o 
Plano de Converxéncia e o 

Tratado da Unión Europea. 

O Banco de España deberá, a 
partir de agora, apoiar a política 
xeral do Governo, cando non 
entre en contradición co seu 
labor fundamental; isto é, velar 
pola estabilidade nos prezos e 
polo valor da moeda. 

O Parlamento pasa a ser o 
instrumento de control do Banco · 
de España, co cal unha das 
principais ferramentas coas que 
contaba o executivo para, entre 
outras, evitar a especulación e 
decidir a auténtica política 
económica deixará de estar nas 
suas mans, pasando a un 
parlamento que ainda ten que 
lexislar o mecanismo de control 
da entidade emisora de 
moeda.+ 

•Importante manifestación 
polo sinistro do Aegean Sea 

Ferrol foi o cenário o 28 de Decembro, Luns, dunha manifestación en 
demanda da declaración de zona catastrófica para toda a comarca. 
Os milleiros de persoas que asistiron ao acto.taran convocados por 
19 organizacións e solicitaron, ademais, a imediata proibición de fon
deo libre na ria de Ares e a depuración de responsabilidades. As con
signas que se escoitaron nesta manifestación foron: "quere~os vivir 
do mar" e "Galiza non é o esterqueiro de Europa". Para o 1 O de Xa
neiro o coleitivo Mar Limpo convocou na Coruña outra manifestación, 
esta de ámeto galego. 

Por outra banda, os mariscadores afectados pola catástrofe do petro
leiro grego ainda non comezaron a cobrar as axudas destinadas pola 
CE, e cando o fagan verán recortada a contia debido aos intereses 
bancários.+ 

• Dimitiu 
Collor de Mello 

O presidente brasileiro, 
Fernando Collor de Mello, 
que desde Maio pasado era 
cuestionado por presunta 
corrupción e alguns 
supostos delitos cometidos 
aproveitando a sua 
privilexiada situación de 
presidente, demitiu onde 
cando o Senado do seu país 
estaba a piques de 
destituilo. 

O vice-presidente, ltamar 
Franco, substituino no 
cárrego, que xurou durante 
unha sesión conxunta das 
duas cámaras lexislativas 
celebrada no seranciño do 
Martes 29. 

Collor tratou por todos os 
médios evitar a sua 
destitución, e o Senado 
viuse na abriga de comezar 
un xuizo político por 
"violación do honor, a 
dignidade e o decoro no 
cárrego". Unha senténcia 
inculpatória -que aparecia 
como inexorábel- teria 
suposto a sua destitución e 
a perda dos seu direitos 
civis até o 2002, por esta 
razón "optou pola demisión. 
Contodo, Collar de Mello 
non puido evitar que unha 
decisión senatorial -que só 
tivo tres votos en contra- o 
inabil itara plenamente até o 
2000. Ademais o 
expresidente ten pendentes 
vários xuizos por diversos 
delitos comuns diante do 
Tribunal Supremo do seu 
país.+ 

• Os táxis de Vigo 
poñen fin á folga 

Martes 29 os taxistas de 
Vigo puxeron fin á folga coa 
que deixaron sen servizo á 
cidade por un espácio de 
oito dias. Os taxistas 
decidiron rematar o paro no 
decurso dunha asemblea 
celebrada o dia anterior, e 
tras unha votación na que 
maioritariamente se 
manifestaron a pral de 
volver ao traballo . 

A Asociación de 
Autopatronos do Táxi 
estimou en 40 millóns as 
perdas acumuladas polos 
taxistas , ainda que outras 
fontes calcularon que a 
cantidade é moito maior. 

Contado, os taxistas non 
consegt,1iron paralizar o 
proceso de outorgamento 
de novas licéncias, motivo 
pola cal convocaron unha 
folga na que chegaron a 
ameazar con piquetes aos 
que non secundasen o 
paro.+ 

• Xuizo a 
ecoloxistas por 
encadearse á 
reixa do 
Parlamento 

Tres ecoloxistas de Xevale 
foron xulgados o 21 de 
Decembro en Compostela 
acusados do delito de 
atentar contra a seguridade 
do Parlamento, por terse 
encadeado á sua reixa 
como acto de protesta pola 
aprobación do Plano 
Forestal. O fiscal solicitou 
seren multados con 30.000 
pesetas ou seren arrestados 
de non facer pagamento da 
multa. A senténcia sairá a 
mediados de Xaneiro. • 

• Privatizada a auga 
en Ourense 

Cos votos en contra do PP e do BNG, a 
corporación ourensá decidiu privatizar o 
servizo de auga nun pleno celebrado 
Martes 29 de Deeembro. Aquagest, unha 
das empresas que licitou na privatización 
da auga en Vigo, fíxose coa concesión 
do servizo.+ 

•A Xunta non 
consegue as 
competéncias 
do INEM 

Mália considerar inicialmente a Xunta a 
posibilidade de se facer coas competén
cias do INEM, a Administración autonó
mica tivo que se conformar coa asunción 
da xestión da formación ocupacional. 

O primeiro de Xaneiro Galiza farase cá
rrego da formación profisional ocupacio
nal e receberá do INEM 6.800 millóns de 
pesetas. 

O acordo acadado entre o ministro para 
as Administracións Públicas , Juan Ma
nuel Eguiagaray, e o conselleiro de ln
dústria, Dositeo Rodríguez, evidéncia a 
conxelación no traspaso de competén
cias que leva adiante o Governo 
central.+ 

• O SLG pede recorrir 
a asignación da 
cuota láctea 

O Sindicato Labrego Galego invitou aos 
labregos a recorrir a cauta porque "inha
bilita as explotacións e porque non se tra
ta dunha asignación definitiva". O próprio 
SLG apresentará un recurso de alzada 
contra a nova cuota e asegurou que o 
que Xunta e Governo central consideran 
un avance importante, non é máis que si
tuar a Galiza no mesmo continxente de 
produción que no 85. Neste sentido, no 
cúmio de Edimburgo o Estado español só 
conseguiu incrementar a produción en 
500.000 toneladas, cando solicitaba unha 
suba de 900.000. • 

• Nova operación 
anti-droga 

O xuiz Baltasar Garzón ordenou , o Mar
tes 29, a detención de quince persoas 
implicadas en delitos de narcotráfico en 
distintas localidades da comarca de 
Arousa. Os detidos están relacionadas 
coa operación Don Xosé, desenvolvida o 
16 de Outubro pasado, e con estas de
tencións poderia non completarse total -
mente a operación.• • 

• IVA reducido para 
artigos de primeira 
necesidade 

O Consello de Ministros aprobou o 29 o 
Regulamento do Imposto de Valor Acres
centado que desenvolve a nova Lei, que 
o pasado Luns 28 foi sancionada polas 
Cortes. O tipo médio, a partir do primeiro 
de Xaneiro, pasará do 13 ao 15%, desa
parecerá a taxa do 28% para automóbeis 
e artigos de luxo e criase un do 3% (bai
xando do 6%) para os artigos de primeira 
necesidade. • 



GALIZA E M NDO 
FUNCIONÁRIOS E POLÍTICA 

Pésie a ter sido aprobada, a lei de libre designación dos secretários de conceHo 
non foi posta en prática en 1992 

Menos .poder para os secretários 
•MANUEL VEIGA 

Cúmpriuse un ano desde a 
modificación legal, incluida 
polo PSOE nos 
orzamentos do Estado de 
1992, que permitía a libre 
designación de secretários 
e interventores polos 
concellos de maior 
tamaño. A norma non foi 
posta en prática por 
incorrecións legais pero 
todo fai prever que neste 
1993 se faga efectiva. Se 
para uns a libre 
designación deixará a 
porta aberta á corrupción; 
para outros trátasé de 
reducir o poder excesivo 
destes funcionários. As 
forzas nacionalistas 
reclaman, doutra banda, o 
fin da habilitación nacional 
dos funcionários e a sua 
adscripción ás respeitivas 
comunidades autónomas. 

Segundo a disposición adicio
nal octava da Lei de Orzamen
tos Xerais do Estado para 1992 
os presidentes das Deputacións 
e os alcaldes das corporacións 
máis importantes (as do chama
do nível 30) poderian designar 
e cesar libremente aos secretá
rios de concello, interventores e 
tesoureiros. Sobre a capacida
de para establecer os comple
mentos salariais, os concellos 
acumularian a potestade de 
elexir ao principal asesor xurídi
co (secretário) e ao asesor eco
nómico e financeiro (interven
tor) encarregados ambos de fis
calizar e controlar a xestión do 
concello. Ainda que a lei só 
afecta ás deputacións e aos 
concellos de maior tamaño, 
moitos coidan que é o paso 
prévio á sua extensión a todos 
os concellos. 

O novo sistema non foi pasto 
en marcha por mor da sentén
cia do Tribunal Constitucional 
que no mes de Maio declarou 
que a Lei de Orzamentos non 
é o lugar apropriado para in
cluir normas como a que regu
la a libre designación. En vista 
deste contratempo, o governo 
central anunciou xa a criación 
dunha lei própria que seguirá a 

mesma liña. 

Até agora a designación destes 
funcionários dependía dun con
curso de méritos a nível estatal. 
Para os concellos reservábase a 
posibilidade de establecer un 
25% dos méritos xerais de acor
de coas características que se 
considerasen pertinentes, asi 
moitos concellos bascas e cata-
1 áns e alguns galegas incluian 
neste apartado a necesidade de 
coñecer o idioma próprio etc. Al
guns concellos adoitaban a ser
virse deste mecanismo para bus
car "secretários á sua medida". 
Así foron coñecidos baremos es
pecíficos onde se valoraba "po
su ir o título de perito agrícola" ou 
"ter traballado en concellos con 
explotacións mineiras a ceo 
aberto". 

Apoios á libre 
designación 

Membros do PSOE e nori so
mente deste partido fixeron ver 
en cámbio, na defensa do meca
nismo de libre designación, que 
o actual concurso de méritos es
taba "desfasado". En concreto, a 
importáncia da antiguidade como 
mérito, daba lugar a que os con
cellos principais estivesen cuber
tos por funcionários "en condi
cións biolóxicas de pouco rende
mento", xusto en contradición co
as enormes esixénc::ias do posta. 

Os defensores da libre designa
ción argumentan tamén que ·os 
secretários e os interventores xa 
están formados para exercer a 
sua función de fiscalización e 
responden, por lei, ante a xustí
cia das irregularidades que poi
dan cometer. Desde este ponto 
de vista, non hai porque ver aos 
secretários de concello con máis 
suspicácia que a outros funcio
nários de alto nivel que exercen 
a sua función na administración 
autónoma ou na central. 

Por último, hai quen sinala que, 
ainda recoñecendo os riscos de 
corrupción, o problema capital 
non é o do excesivo poder dos 
alcaldes, senón o inverso: o de 
que estes tiveron que suportar 
até agora a condición "intocabel" 
dos secretários, dotados na prá
tica de maior poder do que co
rrespondería pola sua fünción, 
algo próprio dun carpo de habili
tación nacional medrado ao abei
ro do franquismo e que ainda 
conserva moitas das característi
cas deste. 

A nova lei afectará ás deputacións e aos principais concellos. Aspecto da 
Deputación provincial de Lugo. 

Unha fiestra aberta 
á corrupción 
O PP foi o partido que, no par
lamento do Estado máis dura-

mente se manifestou contra a 
lei que posibilita a libre desig
nación. Durante o debate do 22 
de Setembro do ano que rema
ta, o seu portavoz Núñez Pé-

r-------------------------------------------------, 
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A necesidade 
dun novo corpo 
O debate serviu para que PNV 
e CiU puxeran en cuestión so
bretodo a própria existéncia 
dun carpo nacional de funcio- · 
nários, que non recoñece ain
da a pluralidade do Estado, 
concretada_ nas Comunidades 
Autónomas. De feito, no mes 
de Xuño, o grupo parlamentá
rio basca no congreso puxera 
a debate unha proposición non 
de lei que intentaba "suprimir a 
figura dos funcionários con ha
bilitación nacional". 

Desde o ponto de vista dos 
nacionalistas o problema non 

radica tanto na libre designa
ción como na formación do 
próprio carpo de funcionários 
que até agora se realiza a ní
vel estatal, pero poderia pasar 
a adscribirse ao nível autóno
mo. Unha formación diferen
ciada permitiria o coñecemen
to dos fu ncionários_ do idioma 
próp.rio e do- dereito foral es
pecífico de comunidades co
mo Galiza ou País Basca, por 
exemplo. ·A criación dun novo 
carpo de funcionários libera
ria, ademáis, de aderéncias 
pre-democráticas este esta
mento.+ 

rez, sinalou que a libre desig
nación e o libre cese dos secre
tários e interventores en mans 
das corporacións municipais 
orixinaria "a politización das 
suas funcións" e a posibilidade 
de que o concello "eludise o 
control legal e financeiro". Se
gundo o PP, quedaria aberta a 
posibilidade de que "o fiscaliza
do cesase ao fiscalizador". 

Francisco Garcia Suárez, secre
tário de concello e dirixente do 
BNG, sinala que "non hai porque 
converter aos secretários e inter
ventores en carregos de confian
za da alcaldía posta que os gran
des concellos teñen méios aban
do para dotarse de persoal dos 
dous tipos, mantendo afastadas 
ambas funcións". 

Un último factor é o económico. 
Os concellos son xa os que pa
gan os salários destes funcio
nários, e ainda que deles non 
depende establecer o nível bá
sico que está unificado, si é da 
sua potestade o regular os 
complementos que poden supe
rar as cen ou duascentas mil 

~ pesetas ao mes nalguns casos. 
s A. modo de exemplo pódese si
~ nalar que o interventor dunha 
~ cidade de 300 mi1 habitantes a: 
~ pode ter uns ingresos brutos 
~ anuais superiores aos oito m_i-

llóns de pesetas. Uns suculen
tos complementos salariais son 
vistos en moitos casos como 
unha sorte de soborno dos fun
cionários, máis proclives asi a 
facer manga ancha. 

A presión da FEMP 
As discrepáncias no Parlamento 
do estado non se reproducen no 
cúmio da Federación Española 
de Municipios y Provincias, á 
que está adscrita a Federación 
Galega. De feito, na FEMP exis
te un acordo implícito a prol da li
bre designación e do maior mar
xe de manobra posíbel para os 
alcaldes. O portavoz do PSOE, 
Sanz Diaz, acusou, neste senti
do, ao PP de "plantear un doble 
frente", aludindo a que os popu
lares defendian a libre designa
ción nos conceltos e comunida
des autónomas onde posuian a 
maioria. 

A Federación Española de Mu
nicipios y Provincias fixera xa 
valer a sua influéncia na elabo
ración da Lei Reguladora das 
Facendas Locais, aprobada en 
1988 ou na criación do Imposto 
de Actividades Económicas.+ 
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MEIO AMBIENTE . 

Non todos os produtos ecolóxicos son inócuos para o rneio ambiente 

Cando o verde vende 
• HORÁCIO VIXANDE 

O descobrimento polo 
público dos problemas 
que padece a capa de 
ozono que protexe o 
planeta e os riscos 
que conlevaria a sua 
desaparición, asi como 
a concienciación dos 
cidadáns verboda 
cuestión ambiental, 
lago están a ser 
aproveitaoos palas 
casas comerciais 
comq recurso 
publicitário con gancho 
no mercado. 

Os propelentes que conteñen 
unha parte importante dos aero
sois que se venden no estado 
español, e a má fama que teñen, 
fixeron que as casas comerciali
zadoras incorporasen na etique
ta a lenda produto ecolóxico que 
non dana o meio ambiente. 

No noso Estado non hai unha or
ganización nen un sistema de 
control sobre a veracidade des
tas lendas, unicamente existe 

Os aerosoles, lastrados pola má fama que os asociou á desaparición da capa de ozono, logo se apuntaron á moda ecolóxica. 

leis que perseguen a publicidade 
enganosa, pero van máis enca
miñadas a impedir outro tipo de 
estafas, máis relacionadas coa 
calidade do produto. Unha das 
aportacións positivas que fará o 
Tratado da Unión Europea, Ma
astricht, será o estabelecemento 
dun mecanismo de homologa-

ción dos produtos meio-ambien
tais, coa inclusión da etiqueta 
verde. 

Por outra banda, e debido aos 
níveis de benestar dos cidadáns 
-superiores a décadas anterio
res-, e á acción das organiza
cións ecoloxistas, un sector da 

cidadania mostra unha sensibili
dade especial ante o problema 
da explotación dqs recursos por 
riba das suas posibilidades. Oes
te xeito este grupo -a cada volta 
maior- fai esforzos por non agre
dir ao meio ambiente. 

Esa sensibilidade comprometida, 

unida á impunidade para etique
tar, fai que moitas empresas bo
ten man do reclamo publicitário 
de produto ecolóxico, ou calquer 
outro similar. 

Deterxentes sen fosfatos 

Outro caso son os produtos do
mésticos, tradicionalmente moi 
abrasivos, e nomeadamente os 
deterxentes. Os fosfatos son o 
elemento máis agresivo que 
conteñen os deterxentes. Degra
dan a calidade das augas por
que conteñen un exceso de 
substáncias nutrintes e provo
can, por tanto, a proliferación de 
algas, que consumen o oxíseno 
da auga, impedindo o normal 
desenvolvemento doutras for
mas de vida habituais nese mé
dio e mesmo provocando a sua 
morte. Esas augas, receptoras 
de fosfatos, coa sua fauna acuá
tica morta, non son aptas para o 
consumo. 

Moitos dos deterxentes que se 
anúncian como ecolóxicos están 
realmente fabricados sen fosfa
tos, pero iso non os convirte en 
auténticos produtos que non da
nan o meio. Hai vários compo
ñentes que son perigosos e que 
a miudo son incorporados nas 
fórmulas dos deterxentes: entre 
eles están os tensioactivos, os 
azulantes ópticos e os aditivos, 
sobre todo o sulfato de sosa. 

r----------------------~-------------------, 
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OS CONQUISTADORES MODERNOS 
MOVEMENTO OBREIRO NA GALICIA DE ANTEGUERRA 

: Un dos pontos escuros 
1 máis chaITiativos da 
: historiografia 
1 conteITiporánea da 

Galiza é a falta de 
investigacións sobre o 
ITiovinlento obreiro 
postas a disposición do 
leitor interesado. Con 
este libro queremos 
perfilar sinteticamente 
distintos espacios 
sociais do no~o país 

(as vilas, o agro, o 
mar, as cidades), e 
avantarno 
coñecemertto de coITio 
as sociedades obreiras 

-aparecen e se apanan 
neles. Como se 
adaptan, en definitiva, 
á peculiar estrutura 
social e á 

a 
EDICIÓNS 
AllOSADBB.A 

idiosincrásia das e dos 
traballadores do mar e 
da terra. 
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Papel reciclado 

En canto ao papel reciclado, cada 
vez é maior a cantidade que se re
cicla. Tamén é un dos produtos 
que máis solicitan os consumido
res. Pero non todo o papel recicla
do contén o cen por cen de papel 
usado, en moitas ocasións leva 
papel novo. Contado, non sempre 
é un engano ao consumidor; o pa
pel só pode ser reciclado oito ve
ces. Por outra parte, · hai papel 
100% reciclado cuxa elaboración 
non é totalmente inócua para o 
meio ambiente, é o caso do papel 
branquedado através de osixena
ción. A pesar disto a osixenación é 
un procedo de branqueado moito 
menos agresivo que o uso do clo
ro. En todo caso, é preferíbel que 
o papel non estea branqueado. 

Mercúrio ou sal? 

A base salina das pilas -habitual 
até hai ben poucos anos- era unha 
garantia de conciliación entre pro
greso e meio ambiente. Pero ulti
mamente os fabricantes teñen mo
dificado as suas fórmulas de fabri
cación para conseguir unha maior 
duración. Neste contexto aparece 
o mercúrio como elemento básico. 

As pilas alcalinas son as máis 
abrasivas para a natureza e fabri
cantes e consumidores sábeno. 
Por iso a etiqueta de verde ense
guida calou no mercado. Ainda 
que os níveis de mercúrio son moi 
inferiores nas pilas verdes, ainda 
manteñen unha séria perigosida
de. De feíto, hoxe todas as pilas 
son agresivas co meio. 

Haberia unha alternativa; as bate
rias, que son recargábeis. Porén, 

CARUNCHO 

A ultima moda: regalar utensilios para preparar papel reciclado. 

consumen moita electricidade, e o 
consumo excesivo tamén é negati
vo para a natureza. 

A recollida de pilas nos lugares de 
venda foi un bon reclamo para os 
clientes máis concienciados. Para o 
vendedor non supón esforzo nen
gun. Case sempre tira as pilas ao 
lixo sen se encarregar de envialas 
a lugares onde podan ser tratadas. 

Cómpre ter en conta que na Galiza 
non hai un sistema de tratamento 
de pilas usadas con auténticas ga
rantías; recóllense pilas usadas 
das reloxerias ou comércios de fo
tografia pero non nos establece
mentos non especializados. Unica
mente no Concello de Oleiros exis
te un plano de recollida de pilas, 
pero ainda non atoparon solucións 
definitivas.• 

·~;'.). 
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A Xunta tamén vende 
Os pícaros sistemas de venda 
das empresas privadas toron ra
pidamente asimilados pola Ad
ministración. En todo o Estado 
español hai un sério problema 
provocado pola existéncia de 
aceites industriais usados para 
os que non hai,.saída. Diante 
desta situación, na Galiza, a 
Xunta decidiu apoiar proxectos 
que, se ben non eliminaban o 
problema, botaban terra sobre el 
e, ante todo, parcheaban a si
tuación. Pola contra, en Valéncia 
estase a comezar a reciclar es
tes aceites mediánte filtrado dos 
mesmos. 

"O proceso aconsellábel para o 
aceite industrial -asegura Elvira 
Cienfuegos, unha membro de 
Adega- é a rexeneración. Hai 
dous motivos para empregar este 
método: O primeiro é que se evi
tan emisión de fluidos á atmósfe
ra e o segundo que deste xeito 
volve a empregarse". 

Frente ao que segundo as orga
nizacións conservacionistas é o 
máis recomendábel, a Xunta 
apoiou o proxecto de Protección 
Ambiental, S.L. para a xestión 
dos aceites usados mediante a 
recollida e posterior incineración 
dos mesmos. 

Protección Ambiental é unha em
presa propriedade de Epifánio 
Campos, e vai empregar as fábri
cas de cerámica da matriz (Epifá
nio Campos S.L.) para queimar o 

aceite e xenerar enerxia con el. 
"É unha atitude de desembaraza
mento do lixo ocultándose detrás 
de afirmacións como que non 
contamina, cando en realidade 
non hai mecanismos de control 
que garantan que o aceite quei
mado non conteña outros produ
tos pesados que non se deben 
incinerar -protesta Elvira Cienfue
gos. E moi doado que no aceite 
haxa compoñentes como o PC3 
e PCT, que son substáncias moi 
tóxicas". 

Por outra banda, a Xunta non 
aclarou que vai facer con aque
les aceites que, polas suas ca
racterísticas, non poden ser 
queimados. "Aparentemente ta
mén irán a parar ás cerámicas 
de Vilalonga en Sanxenxo e 
Lendo en Laracha (lugares on
de estarán ubicadas as prantas 
de incineración)", di Elvira Cien
fuegos. 

A oposición veciñal e das organi
zacións ecoloxistas pode frear 
esta instalación e forzar á Xunta 
á criación dun sistema de trata
mento integral para os aceites. O 
control sobre as actividades de 
Protección Ambiental é unha 
constante preocupación destes 
dous colectivos. 

Nesta arde de causas, en Com
postela, o plano de recollida de 
papel usado, fomentado pala Ad
ministración municipal, está ac
tualmente paralizado.• 
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Clir)ton e a esquerda 
A necesidade de renovar o conceito de anti-imperialismo 

Tradicionalmente, as esquerdas da Améri
ca Latina consideraron a calquer adminis
tración norteamericana, fose esta republi
cana ou demócrata, como a sua inimiga. 
Todo Governo dos EEUU foi definido por 
sí mesmo como imperialista e perverso. A 
cárrega ideolóxica da guerra fria fixo per
der oportunidades valiosas para avanzar 
na relación das forzas democratizadoras 
do continente co Partido Demócrata dos 
EEUU, que é para esa 
nación a forza con poder 
que -na actual etapa 
histórica- máis poderia 
interpretar os problemas 
da democrácia e a xusti
za social na América La
tina. O pensamento dog
mático nas esquerdas 
bloqueou a posibilidade 
de lle tomar a palabra en 
sério a plans e proxec
tos, que se ben estaban 
marcados pala contrain
surxéncia e os temores 
ideolóxicos, constitu ían 
polo menos perspectivas 
mínimas de entende 
mento. 

A Administración do pre
sidente Kennedy fixo es
forzos por evitar a gue
rra do Viet-Nam. Ainda 
que non puido evitar a 
invasión mercenária, evi
tou a intervención militar 
directa en Cuba e impul
s ou a Alianza para o 
Progreso. A pesares que 
se poderia discutir lon
gamente sobre a sua po
lítica, o presidente Ken
nedy foi asasinado e qué 
é máis contundente que 
iso para probar a resis
téncia que enfrentaba? 
O seu irmán, o senador 
Robert Kennedy, tamén 
foi asasinado. 

A Administración Carter 
propiciou unha política 
de respeto aos direitos 
humanos que a levou a 
enfrentarse ás ditaduras 
e direitas cavernarias. A 
caída de Anastásio So
moza e do Sha do Irán 
danse neste contexto. 
En El Salvador, Robert 
Shite convértese no ini
migo principal da direita. 

Sen embargo, a esquer
da non puido diminuir 
nen a retórica dos ata
ques. Mantivo unha po
sición de confrontación 
e non entendeu eses 
momentos. Fitaba con 
grande desconfianza a 

' política destas adminis
tracións demócratas pa
ra atoparlle os seus léxi
cos defectos ou a cota 
de inter.eses evidente 
que ésta tiña. O pensa
mento progresista e de
mocrático dos EEUU ti
ña que pagar platos ro
tos dunha política nacio
nal de corte imperial 
que, sen lugar a dúbi
das, foi moi negativa e 
xerou un marco de des- Surriso na favela. 

}OAQUIN VILI.ALOBOS 

confianza e reaccións contestárias que 
están xustificadas. A era reaganiana, coa 
su& cárrega ideolóxi-
ca evidenciou as di-
feréncias e as reali-
dades nas que de- X t 
biamos movernos as a rema ou 

Este é un momento moi especial. E, sen 
lugar a dúbidas, unha nova era. O trunfo 

de Bill Clinton é alta
mente positivo. Houbo 
maior votación nos 
EEUU. Trátase dun ho-

forzas democráticas 
dos EEUU e de 
América Latina. 

: a era reaganiana, 
: iste é outro tempo 

me que rexeitou o neo
liberalismo e a guerra 
do Viet-Nam. Tocaralle 
governar nun mundo 

sen guerra fria, sen fronteiras ideolóxicas 
e cunha América Latina máis desenvolvi
d¿ na sua sociedade civil. 

A minoria latina nos EEUU medrou en im
portáncia cualitativa e cuantitativa, e nos 
próxim,os anos será maior o seu peso po
lítico. E previsíbel que se trate non só dun 
governo demócrata, senón dunha era de 
governos demócratas. Se nos remitíra

mos ao pasado e aos 
argumentos morais, 
novamente caeríamos 
na vella retórica an
timperialista das es
querdas. A esquerda 
latinoamericana debe 
aceptar como premisa 
para as suas rela
cións cos EEUU a 
própria realidade dos 
EEUU e a defensa 
que este país fai do 
seu próprio espacio 
de nación poderosa. 
Débese diferenciar o 
ideolóxico da realida
de e nese marco de
fender os nosos inte
reses frente á nación 
con máis poder no na
so continente. 

Tócalle á nova Admi
nistración !impar os 
resíduos da guerra 
fria, actuar con senti
do visionário , deixar 
de ver á nova esquer
d a latinoamericana 
como inimiga e situala 
como forza transfor
madora de América 
Latina, tendo en canta 
que é evidente que xa 
ten un importante pe
so político en países 
como o Brasil , Chile, 
Nicaragua, Uruguay, 
El Salvador e outros. 
A tendéncia será a 
que aumente o peso 

. político da esquerda 
moito máis. 

A esquerda foi, é e 
seguirá senda un im
portante factor de 
cámbio democrático 
no continente, pero 
sempre e cando se 
renove a sí mesma. 
Entre outras causas, 

·:. '~,'· --. debe ir ao encentro 
desta nova oportuni
dade para mellorar as 

· ~ relacións cos EEUU e 
sacalas do marco 
confrontativo do pasa
d o e ubicalas nun 
contex·to pragmático 
de afinidades, diferén-

ANXOS G. SALGADO 

cias e intereses. O 
pasado contestário foi 
lóxico e até correcto, 
pero xa non estamos 
nos anos 50 ou 60. 
Xa rematou a era rea
ganiana, éste é outro 
momento. A oportuni
dade non se debe 
perder.+ 

}OAQUIN VILLALOBOS é 
Comandante da FMLN 

Salvadoreña 
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Maria dos Santos rexenta un pequeno comércio na favela para sobrevivír como divorciada. 
ANXOS G. SALGADO 

Ciumes, feitizos, aborto e sida, 
nunha daS:i~oPitais mundiais do sexo, segundo a publicidade 

Roubo de homes en Bahía 

Bahía, un dos 
paraísos do sexo 
segundo a 
publicidade, é cenário 
de pelexas entre 
moitas mulleres por 
conquerir un home. A 

desproporción no 
número de homes e 
mulleres provoca 
rivalidades, "roubo de 
homes", cenas de, 
ciumes ·ou a vella 
história de preferiir o 

ANxos G. SALGADO 

nacimento dun varón 
ao dunha femia. 
Sensuais mulleres 
bahianas á procura do 
compatriota ou do 
"gringo" empregan os 

· feitiizos do Candomblé 

para conquerir o seu 
obxectivo. Non son 
partidárias do 
preservativo, 
ainda que Brasil figura 
-entre os países de 

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

O a·mor disimulado 
A guerra entre as multeres para 
conservar os seus hom~s é algo 
cotián, segundo comentan. Os 
ciumes teñen poder en Bahía e 
provocan contínuas regueifas. 
Poucos escapan á sensualidade 
que ten o luar. A calor e os car
pos curtidos son unha invitación 
permanente ao amor. As rela- · 
cións sexuais furtivas constituen 
o camiño para unha maioria que 
quer conservar a sua parella es-
tábel. A parella oficial proporcio-
na iso: estabilidade, .respeito so-
cial e a entrada dun salário na 

Ita, en ltapuá. Aquela noite esta
ban moi desacougados, coñece
ran o lado escuro da aparente 
tranquilidade do lugar. Os milita
res que vixian o estratéxico faro 
da praia, gastáranlles unha an
drómeda: 

-Estabamos nas rochas pouco 

casa. O amor ·é.outra cousa. 

Na gran praia de ltapuá vense A parella oficial 
farellas facendo o amor "disimu- • . proporcion9: 
lado" entre as rochas, as pal- • 

•. meiras ou nos coches. Pedro e : estabilidade. O 
: Maria, unha parella española, • 
• tomaban un ron na barraca de : amor é outra cousa. 

despois do solpor, a uns 50 m. 
do faro: Un grupo de soldados 
aborridos, quixeron rirse a nosa 
canta. Cinco rodeáronnos estra
texicamente. Protexidos pola es
curidade, só se fixeron visíbeis 
ao son do cargador das súas 
pistolas. Tiñámolos enriba. Co
mo continua sendo habitual nes
tes países, empregaron a intimi-

. dación. Tiñan gañas de "festa" 
pero non contaban cunha pare
lla extranxeira. Se fosen compa
triotas terian diversión para rato, 
pero os gritos de Pedro alerta
ron aos clientes dunha barraca. 
As testemuñas e sobretodo o 

. tratarse de extranxeiros, mode
raron o talante dos militares, 
que ·se disculparon, alegando 
confundirnos con vagabundos. 
Ainda ternos o susto no carpo, 
eles quedaron sen chanza.+ 
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máis grande· 
incidéncia da sida, e o 
método pop u lar para 
abortaré unha 
infusión de Espinho 
Cheiroso. 
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Ita, 59 anos, naceu en Ponteve- · 
dra. O seu marido envioulle o im
porte da pasaxe en barco para 
ela e as suas duas fillas, hai dis
to trinta anos, cando .só levaba 
seis meses traballando en Ba
hía. · Un ano despois, Ita ficou . 
sen home: 

"Paseino moi mal nos primeiros 
anos, pero estaba decidida a 
quedarme no Brasil. Cando che
guei, vinno moi cambiado. Pasa
ba todo o dia fora da casa. Dicia 
que era polo traballo, pero tam
pouco viña durmir algunhas noi
tes. As viciñas avisáronme que 
tivera coidado porque unha 
bahiana andaba tras el e xa se 
sabe que empregan todo tipo de 
trucos para cazar un home. Fa
lában me dos feitizos do Can
domblé, daquela non acreditaba 
nesa palabraria. Un dia unha 
muller chamou na miña porta, 
oferecéndome un prato de comi
da. Rechaceino e ela incomo
douse. O meu marido non vol
tou. Máis ·tarde souben que es
taba con ela. Pasado o tempo, 
el quixo yoltar mais xa non o 
queria perta de min. A miña mai 
veu para axudarme coas meni
nas e empezei a traballar fora 
da casa até hoxe". 

Na actualidade é a proprietária 
dunha barraca en ltapuá, a única 
muller branca que rexenta unha 
baiuca en todaa imensa praia. 
Está totalmente integrada en Ba
hía e non quer saber nada da 
Galiza: 

"Dalá só lembro a miséria e a fa
me que pasamos. Aqui hai misé
ria, pero o sol axuda. A fame co 
frio é moito máis dura. Se traba
llas, en Bahía non pasas necesi
dade, pero hai que trabaJlar, que 
non todo o mundo quer''. 

Branca, loira, de complexión for
te e moi seria. Ita está en contí
nuo movimento~ cociña, atende 
aos cliéntes, negros na sua 
maioría, servíndolles un refresco 
ou limpando as mesas. Sen pre
sas, o paso dos anos dotou a Ita 
da lenta cadéncia característica 
dos bahianos. Ten a sua casa 
no popular bairro de Abaeté, no
me dunha lagoa mítica onde ain
da hoxe moitos devotos do Can
do m b lé realizan oferenaas a 
Oxúm , deusa das augas. Todas 
as mañás , pouco despois do 
mencer, Ita percorre camiñando 
os 3 Km que separan a sua ca
sa da barraca na praia. Os Sá
bados e Domingos son os dias 
fortes . Nun fin de semana gaña 
o equivalente a un salário base, 

polo que se mostra moi satisfei
ta. Só se queixa dos impostas 
municipais, desproporcionada
mente altos. 

Sobre o roubo dos homes, to
das as mulleres coñecen algun 
caso, por experiéncia própria ou 
allea. Moitas fan referéncia aos 
traballos que se tan no Can
domblé. Esta relixión de raíces 
africanas é empregada por al
gunhas p~rsoas como un meio 
para realizar os seus desexos: 
conquerir un traballo, cartas, un 
home, unha muller, un filio, cu
rar unha enfermidade ou buscar 
a ruína de alguén. 

Bahía está impregnada de Can
domblé. Todos creceron baixo a 
influéncia da sua filosofía, cren
zas, costumes, música, danza, 

Cando as mulleres 
falan cos homes, 
foise referéncia ao 
Candomblé, 
sobretodo se 
creceron nas favelas 

ritos, comida, indumentária, etc. 
Pero non todos eren no poder 
do feitizo e moitos pensan que 
ese poder só se exerce sobre 
os que eren nel. De todos os 
xeitos, cando as mulleres talan 

das suas relacións cos homes, 
faise referéncia unha e outra 
vez a estas facetas do Candom
blé, sobretodo se creceron nas 
fa velas. 

Entre duas culturas 

Unha muller só adoita ser obxec
to de críticas. Unicamente a al
gunhas que exercen profisións li
berais: avogadas, médicas, xor
nalistas, profesoras, etc. as res
peitan un pouco máis porque te
ñen cartas. Ana é médica, 46 
anos. Non casou e non ten fillos. 
Vive só nunha grande casa no 
centro de Salvador, unicamente 
compartida cunha vella servinta 
e ·esporadicamente cos seus 
amigos e amantes: 

-Estudei con bolsas. Cando 

¡CELÉBREO CON NÓS! 

EN XOGUETES, 

cheguei á Universidade, todos 
me felicitaban, porque era unha 
rara excepción: negra, de famí
lia pobre e muller. Durante esos 
anos, abríase para min un bon 
futuro. Ca traballo, empezaron 
as dificuldades. Desde atopar
me coa desconfianza sobre a 
miña capacidade profisional, 
por parte de famílias dalguns 
doentes, até no mesmo cerne 
da comunicación. Os amigos da 
infáncia comezaron a ollarme 
con outros ollos. Moitos dos no
vos procMian de famílias aco
modadas e os seus temas de 
conversación sobre moda, fes
tas, ximnásios ... no me intere
saban. Comecei a sentirme illa
da. Ás veces encentras que 
pertences a unha cultura que 

(continua na páxina seguinte) 

O MAIOR SURTIDO, 
OS ·MELLORES PREZOS 

COCHE DIRIXIDO POR RADIO 
CONfROL, 

4.975 

~~¿;¡¡;;;¡;2''::1 

- ._.,,._ . ........ ~ ........ 

XOGOS EDUCATIVOS 
ELECTRÓNICOS, 

1.475 

............ :~~· ... 

. :¡¡¡¡~w.~~~ 

BABY AMOR, 

3_995 

A MIÑA CONSENTIDA, 

4_995 
COCHE DIRIXIDO POR 

CABO, 

1.475 

XOGOS EDUCATNOS 
ELECTRÓNICOS, 

1.475 

MALA-CUARTO 
PARA MOCOSETE, 

3_995 
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Sirlene levou ao seu home aos tribunais por tela abandoado. É un dos pou· 
cos casos en que unha muller das favelas recurre á xusti:z:a. ANXOS G. SALGADO 

(ven da páxina anterior) 

11on encaixa cos que viven per
ta de t.i. 

Casamento aos 16 

Celébranse bastantes casamen
tos arredor dos 16 anos, e aos 
25 xa se ten unha experiéncia 
considerábel do matrimónio, ti
llos, infidelidades, divórcio, etc. 
Os Sábados e Domingos Herica 
Silva percorre a praia de ltapuá 
vendendo ensalada. Ten 23 
anos, casada e cun tillo. O seu 
físico lembra unha barbíe mesti
za. Os seus movimentos sen
suafs provocan que alguns ho
mes se viren para ollala e quei
ran mercarlle ensalada. Os grin
gos (turistas) tampouco. escapan 
ao feitizo desa silueta e invítan
na a que faga de modelo para 
fotografala. 

Os fins de semana, Herica 
deixa o seu tillo co marido na fa
vela. Son os dias de liberdade. 
Carregada coa caixa de ensala
da, axudada por unha amiga 
baixiña e rechoncha, percorre 
entre 1 O e 20 Km de praia até 
pocuo antes do solpor. Cun so
rriso doce e voz suave, fala da 
sua experiéncia: 

-Casei con 16 anos porque es
taba preñada. Non quero máis ti
llos, con un xa tengo abando. O 
matrimónio non é bon. Despois 
dos primeiros meses, chega o 
aborrmento, a indiferéncia, a rati
na. Morre a paixón e que é do 
amor sen paixón? Eu queria ser 
modelo, olla estas fotos. 

Herica mostra unhas fotos suas 
espida na cama da sua casa. Un
ha grande cama vella, unhas pa
redes raídas. Fados sacadas con 
flash, nas que pousa cun estilo 
das modelos dos calendários. 

-Dixéronme que teño futuro co
mo modelo e as modelos gañan 

Celébranse 
bastantes 
casamentos arredor 
dos 16 anos, e aos 
25 xa se ten unha 

. , . 
experiencia 
considerábel do 
matrimó.nio, fillos, 
infidelidades, 
divórcio, etc. 

cartos. Pero tiven ao meu tillo e 
non puden seguir. Agora que o 
neno é maior espero que alguen 
me descobra. Gasto de vir só á 
praia porque o,meu home ten 
moitos ciumes. E a única oportu
nidade que teño para coñecer 
xente interesante. Gasto dos ho
mes, eu non fago nada, pero 
moitos desexan facer o amor co
m i g o. Sinto pracer cando me 
ollan e me din cousas bonitas. 
Non fago dano a ninguén por 
iso. Só é un intre de paixón. Cun 
marido xa teño abando, non vol
taria casar, non cairia de novo 
nesa trampa. 

Mentres ela atendia a un gringo 
qu lle fixera uns ralos de fotos, 
a sua amiga canta que o dia an-

. terior, unha muller estivo a pon
to de pegar a Herica na praia: 
"Gritaba que lle quería roubar 
ao seu home e que non voltara 
falar con el". O home, que pou
co antes estivera con elas, de
sapareceu. 

········································································································••\ : . 
Sida e preñe: 

11 o que ha de acontecer, acontece 11 

O Brasil figura á cabeza 
entre os países con 
maior incidéncia de sida. 
Nestas estatísticas que
da excluída a povoación 
das favelas onde non 
entra a oficialidade. Ante 
o risco de contáxio de 
enfermidades de trans
misión sexual, surpren
de a postura dos bahia
nos. Esta posibilidade 
queda en mans do desti-

Con l 8 anos, manifestan 
a sua confianza no home 
para controlar a sua 
eiaculación, con 30 anos 
a maioria ten de catro a 
dez fillos. 

• no: "O que ha de acon
tecer, acontece". 

. . . . . 

Homes e mulleres coinciden no 
seu rexeitamento ao preservati
vo. O seu prezo non é asequí
bel para a maioría e os turistas 

soen ser os provedores. Pero 
hai outra razón: non é erótico 
tace o amor cun plástico. É fre
cuente ouvir aquilo de "saber 
elexir á parella" ou "antes de to-

A infusión de Espinho Cheiroso e o Sintotex provocan o aborto até no 
.cuarto més de embarazo. ANXOS G. SALGADO 

car hai que ollar". Algun pu
ña o exemplo da sífile : 

-Hai tms anos a plaga era 
a sífile, como agora é a si
da. Daquela tamén tiña 
amantes , non pensaba na • 
posibilidade de contáxio e 
xa me ves, continuo sano. 
Se hei de morrer por u nha 
desas enfermidades, por 
moito coidado que teña, vai 
acontecer o mesmo. Nin
guén escapa á sua sorte, é 
o destino. 

Unha filosofia semellante sé
guese para evitar o embarazo. 
As mulleres non soen empre
gar nengun anticonceptivo. 
Con 18 anos, manifestan a sua 
confianza no home para con
trolar a sua eiaculación, con 30 
anos a maioria ten de catro a 
dez tillos. Nese momento, moi
tas esterilízanse. Estrangular 
as trompas é o método má1s 
estendido. Para esta operación 
teñen que pagar o equivalente 
a médio salário. Coméntase 
nas casas das favelas que a al
gunhas mulleres negras esteri-
1 iz á ron nas no hospital, sen 
contar coa sua opinión, cando 
acudiron ao centro a parir. Fa
lar de denunciar estes casos é 
impensábel nun meio onde 
moitos dos afectados son anal
fabetos e non hai cartos . 

O aborto non está permitido le
galmente no Brasil. As garotas 
das poucas famílias adiñeiradas 
acuden as clínicas privadas e 
teñen acceso aos métodos anti
conceptivos . Entre os xóvenes 
favelados, que poden represen
tar o 80% da mocidade bahia
na, son frecuentes os matrimó
nios por embarazo. Rapidamen
te fórmanse famílias numerosas 
dependendo dun só salário , 
cando o teñen. O agóbio econó
mico e o amoreamento son os 
principais respons ábeis das 
rupturas. Todas as mulleres de 
Bahía coñecen as pastillas Sin
totex e a infusión de Espinho 
Cheiroso. Este "remedio" que 
se toma pola boca provoca un 
aborto até o cuarto mes de em
barazo. Moitas mulleres teñen 
morto a consecuéncia das he
morráxias. + 

, •••.•••••..••.••............•.•..•..................•••.....•••••••••••.••••.•.•.•.••.•......... , ....... . 
Sangue e tabu 

O pavo de Bahía ten valores moi 
tradicionais: respeito os maiores, 
disciplina entre xeracións, efensa 
do honor, papeis moi diferencia
dos segundo o sexo, etc. As con
tradicións entre moral e a expe
riéncia cotiá son máis evidentes 
nas clases deprimidas. Por 
exemplo, o honor mancillado 
dunha muller pode provocar un
ha pelexa. Ainda que non se bus
ca conscientemente tal desenla
ce, moitas veces é ela quen o 
provoca con esa tendéncia a dra
matizar tan característica dos cu
lebróns da tv. É como unha de
fensa do sangue ante os tabus. 

Non se trata do prototipo tradicio
nal ao estilo europeu, senon de 
famílias formadas por máis de un 
pai e de unha mai. Nun lugar on
de o troco de parella é frecuente, 
conservar o pai dos tillos é algo 
que enorgullece ás mulleres. Son 
moitas as abandonadas. Un ho-

me fiel é un diamante escaso e 
difícil de conquerir. Por conserva
lo, a muller "honrada", se non tra
balla, pasará todo o dia pechaqa 
na sua casa, cociñando, limpan
do, coidando dos tillos, talando 
coas viciñas e ollando a tv. 

Abandonoume por outra 
con ·14 fillos 

As divorciadas sen diñeiro empré
ganse, no mellor dos casos, co
mo cociñeiras ou na limpeza. Tra
ballos sen contrato nos que ga
ñan o alário base: médio millón 
de cruceiros, equivalente a unhas 
dez mil pesetas. Sirlene Almeida, 
aos seus 48 anos, é mai de nove 
meninos. Traballa como cociñeira 
na casa dun profesor da Universi
dade Católica en ltapuá: 
-O meu home bebe moito, 
sempre o fixo e pasaba dias fora 
da casa, pero non tardaba moito 
en voltar. Hai dous anos foise a 
viver cunha que ten catorce fi-

llos. Ela andaba tras el e non pa
rou ata conquerilo, agora ten un 
bon xornal. Moran no mesmo 
bairro ca nós e eu non saio para 
non velos. Estou segura que vol
tará, cando canse dela. 

Sirlene, unha das poucas favela
das que levou o seu home aos 
tribunais, recoñece que sen axu
da do profesor xamais o conque
riria. Agora espera, desde hai un 
ano, a senténcia 'para cobrar 
parte do salário do seu ex. Pero 
isto é unha lotería e á maioria 
non lles toca. Cando chega o di
vórcio, é difícil conquerir un tra
ballo fora da favela pola caréncia 
de contactos . Se unha muller 
mantén boas relaciós cos vici
ños, tentará abrir un pequeno 
negócio coa sua axuda. Doutro 
xeito, serán os seus tillos os en
carregados de traer os cartos á 
casa. Os meninos trocan a esca
la pola rua, non hai idade límite, 
só teñen que saber falar e 
correr.+ 
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Isaac Rabin, xefe de governo 
de Israel, esixira censura total de 

prensa para a expulsión dos 
415 palestinos dos territórios 

. ocupado. lnternaciondmente 
comprometido na defensa dos 

dereitos humanos, Peres ocupa 
os titulares do Nadal cunha 

medida de expulsión que supera 
ás do seu antecesor, o ultra 

Shamir. Durante a sua visita a 
Galiza, invitadas por Entrepovos 
e o concello de Oleiros, Juma na 

Budeiri e Duha Bandak 
conversa.ron sobre a situación 

nos territórios ocupados e a 
esperanza de paz que trouxera 

Jumana Budeiri e Duha BandOk, 
· representantes de organizacións médicas e agrícolas 

dos territórios ocupados 

o governo laborista de Perez. A 
doctora Budei.ri é directiva da 

Unión de Asisténcia Médica 
Palestina (UPMAC) e a 

economista Duha Bandak é 
membro do Comité Palestino de 

Axuda para a Agricultura (PARC). 

Que cambiou para os territórios ocupa
dos coa Guerra do Golfo? 

Os padecementos de toda clase, as tor
turas, a xente vivindo nas ruas son unha 
realidade de antes e despois da guerra 
do Golfo. De certo, o momento da guerra 
foi vivido cunha tensión enorme polos 
palestinianos, e non se pode esquecer 
que tivemos que aturar o toque de queda 
durante corenta e cinco dias. Foi como 
unha anomalia crudel dentro da anorma
lidade. A pesar do compromiso cunha 
parte dos contendentes na guerra, todos 
estábamos fartos e queriamos a paz. Pó
dese comparar a unha persoa que ten 
moita sede e non pode pensar noutra 
causa que en beber. 

A vida nos territórios ocupados 

O filtro da información de axéncias non 
permite imaxinar do que debe ser a vi
da diária nos territórios ocupados. 

"Israel e os Estados Unidos son a mesma cousa" 

Duha Bandak, á esquerda, e a doutora Budeiri. 

Temas o aspecto da identificación diária 
nos controis, para cruzar a divisória e ir 
traballar e o feito de os palestinianos ne
cesitaren un permiso especial para entrar 
en Xerusalem. Para os pais, levar un cati
vo ao médico é un mar de dificüldades e 
os filtros da policia poden faéelo imposí
bel, por moita que sexa a urxéncia do ca
so. Doutra parte, os maos tratos son con
tí n u os. Tantos os que cobren un 
percorrido diário para iren traballar, como 
os que atravesan unha rua, están abriga
dos a viver a experiéncia de ser puxado 
contra a parede e cacheado mentres o 
apuntan várias metralletas. Tamén están 
afeites a seren provocados con insultos 
ou a sofrer interrogatórios interminábeis. 
Moitas veces, un xesto de protesta produ
cido por estas situacións insoportábeis, 
abonda para que os gardas israelies dis
paren contra persoas desarmadas. Tanto 
ten, porque a notícia hase apresentar de
pois como unha agresión terrorista contra 
membros dun exército regular. Outro as-

G. LUCA DE TENA 

cación de terras. Xeralmente as tropas de 
ocupación dinque é para lle dar chousa aos 

·inmigrantes do Leste, pero outras só alegan 
razóns de seguridade. Nesta altura a con
fiscación da terra chega ao sesenta e ,sete 
por cento dos territórios ocupados. E un 
monte de dificuldades que deitan arredor da 
vida dos palestinianos por ver se dan toma
do a decisión de abandonar a sua terra. 

Os principais diários da CE saudaran o 
nomeamento de Rabin como a inaugu
ración dun tempo de apertura. Que foi 
daquelas esperanza? 

Nós entendemos que tanto Rabin como 
Peres ou Shamir representan a mesma 
organización sionista. Poida ser que Sha
mir dera menos arrodeos para falar dos 
que Rabin dá; con todo, a política que fan 
os dous leva ao mesmo sítio. 

Como ven a situación os palestinianos 
de vinte anos que non viviron máis rea-

. i lidade que a ocupación e a intifada? 
pecto non moi ben coñecido é o sistema 
de impostas, que aplican unha fiscalidade 
abusiva por meio dun sistema de inspec
ción imposíbel de aturar. As folgas son 
contínuas. O comércio pecha moitos dias 
ás duas e xa non abre á tardiña, pero ao 
cabo do mes son moi frecuentes os pe
ches totais. Durante a Guerra do Golfo os 
estudantes pasaron tres meses sen clase, 
ainda que en situacións normais, calquera 
excusa é boa para o governo sionista de
cidir pechar as escalas. Despois da Gue

Non se pode dicer que o seu estado de 
ánimo sexa distinto do dos palestinianos 
doutras idades. Con todo, probabelmente 
é a xente moza a, que máis direitamente 
sofre a represión. E unha xeración que es
tá a entregar a sua vida á liberación e á 
intifada. Ainda que sexa proverbial a ca
pacidade de adaptación dos palestinianos, 
seria terribel que nun futuro non lonxano 
non deran acadado o que queren. 

rra do Golfo, moitos palestinianos regresa- o fin da Guerra Fria aumenta as opor
ron a Gaza e a ribeira Oeste deste Kuwait · tunidades de negociar. 
e Arabia Seudita. Por causa das chega
das de inmigrantes rusos durante estes úl
timos arios, a opción a un traballo por par
te dun palestino é unha quimeira. O paro 
medra e os prezos do mercado son inal
canzábeis. 

Despois está a confiscación de terras. 

Ao mesmo tempo foi aumentando a confis-

Agora é tempo de negociar. Botamos un
ha ollada ao que está a pasar no mundo e 
vemos que todas as situacións conflitivas 
van camiño de lograr unha estabil idade, 
dun xeito ou doutro. E óbvio que o interés 
que proclama Estados Unidos por lograr a 
paz non é tan manifesto como pretenden. 
De feito, Israel e os Estados Unidos son a 
mesma causa.+ 

Pedro Martínez Montávez, experto en temas árabes 
"Sen un compromiso nacional o futuro pode ser terríbel" 

/ 

MANuEL VEIGA 

"Entre o integrismo e o FMI só 
queda o camiño do compromiso 
naciona/ 11

1 opina Pedro Martinez 
Montávez, profe.sor de Estudos 
Arabes e Islámicos da 
Universidade Autónoma de 
Madrid e Presidente da 
·Asociación de Amistade Hispano
Arabe. 

As veces, cando se fala do mundo ára
be -e agora do integrismo- esquécese 
que hai poucos anos estes paises ain
da eran colónias europeas. Cunha vida 
de Estados tan curta é moito o que se 
lle esixe agora? 

Marrocos é soberano desde 1956, Alxéria 
desde 1962. Como Estados son xovenes, 
ainda que a sua história poida ser milená
ria, caso de Exipto. As institucións teñen 

~ pouco rodaxe. A sociedade civil non está 
~ constituida ou, se o está, basease en prin
º cípios completamente distintos aos de 
~ Oqidente. A identidade histórica ten tamén 
~ para eles un sentido diferente. O pasado 

colonial séguelles afectando, pois ainda 
que oficialmente sexan danos do seu des
tino, na práctica seguen a ser Estados moi 
dependentes ou moi penetrados por fór
mulas e por presións extranxeiras. 

Con todo, hai poucos anos desde estes 
paises criticábase o neo-colonialismo e 
hoxe están a demandar investimentos 
extranxeiros. 

Son paises que fatalmente se están a en- . 
camiñar a un fórmula que consiste en que 
para o seu desenvolvimento necesitan o 
apoio do exterior. Pero está claro que os 
paises ricos non van axudar sen obter a 
cámbio contrapartidas importantes. lso 
pode supoñer non só a supeditación tec
nolóxica e económica, senón mesmo pre
sións directas ou indirectas exercidas so
bre as suas administracións e os organis
mos de poder. 

O integrismo 

O integrismo é un problema relixioso 
ou máis ben económico e social? 

Se cadra o termo integrismo non é o máis 
axeitado. Haberia que falar quizais de ten
déncias islamistas. Tampouco se pode fa-

lar dunha reacción monolítica e unidimen
sional , senón polifacética e múltiple. Non 
hai unha senón moitas formas de islamis
mo. No seu desenvolvimento tivo incidén
cia a capacidade movilizadora da relixión, 
a fonda decepción ao comprobar que os 
reximes anteriores -que non eran nada is
lamistas- non resolveron en absoluto os 
problemas acumulados. E esa fonda fon
da decepción fixo buscar novas modelos, 
máis orixinais, non simplemente copiados 
dos ocidentais. Probalmente esteñan tra
bucados, pero son vistos como unha op
ción para o porvir. 

Entre o integrismo e o Fondo Monetá
rio que impón unha reglas económi
cas leoninas que saida se albisca para 
o futuro? 

Estes paises ou se encamiñan pela fórmu
la que poderiamos denominar do gran 
compromíso nacional, é dicer a procura de 

' claves aglutinadoras que concilien parcial
mente as diversas correntes ou, doutro 
modo, o seu futuro inmediato é bastante 
escuro e mesmo coido que terribel. Dentro 
das fórmulas dese' compromiso nacional 
terian que ser moi prudentes e moi hábeis 
para acoller a axuda ocidental sen impo
ñer renúncias á sua soberania. + 
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No 
millóns de visitantes quererian 

levar de recordo a 
Catedral de Santiago. 

Como quizais lles resulte "pesada", 
Volverán con algo entrañable, o Pelegrin. 

Agora ten-a oportunidade de apUcar ós seus productos o m·otivo de 
máis demanda no 93, o Pelegrín. · 

Pense que en 1993, mitlóns de persoas 
do mundo han v¡sitar Santiago de
Compostela e Golicia,_ con motivo da 

celebración oo ANO SANTO 
Xocobeo-93; e o súa-m·ascota; 
o Pelegrín, a través dos. máfs diversos 

obxedos, regresará como recor:do con 
cada un dos visitantes. Este 
ocontecemento canta con todo o opoio da

Xunta de Golicia, que se está esforzando 
por· lograr a- resonancia internacional· que 

o acontecemento require. 

Infórmese en: 
. S.A. DE XESTIÓN DO P1AN XACOBEO 93 

Rúa dos Feáns, l e 3, baixo 
Telefono: 202 - 19 9"3 00 
15706 SANTtAGO DE COMPOSTEIA 
ESPAÑA 

Os elementos gráfico$ !Símbolo·~ logotipo e Mascota) representativos do XACOSEO 93 ~on propiedade exclusivo de 
SA DE XESTIÓN DO PIAN XACOBEO 9l, adscrito á CONSELLERÍA DE RElACIÓNS INSTITUCIONAIS E PORTAVOZ DO GOBERNO. 

Colquera utilización $en licendo ofical esta estrictamente prohibido polo$ propietorioi da morco. 



Prezo de cada quilo de CABELO 
índio de máis 30 centímetros de 

longo moi cotizado por 
fabricantes de perrucas 

ªsiáticos e europeus. O cabelo 
corto véndese pola metade do 

prezo e os sobrantes dos chaos 
das perrucarias, que compran 

comp~ñi:: 4 000 
qu1m1cas, • . 

. véndanse a 
200 pesetas o quilo. O 

templo de Lord · 
Venkateswara no Tirupati, 

Índia, gaña perto de 
80.000.000 de pesetas 

anuais pola. venda do cabelo 
q,ue lle rasuran aos peregrinos. 

Custe dun trasplante de FÍGADO, 
incluindo o órgano, para os nativos 

na Índia. Os turistas pagan un 
suplemento de 50.000 pesetas. Os 

doantes venden 
só a metade dos 

~~n~ fín~dn~ _ fn1 •~ 7~n nnn 

Cifra que o Lions Eye Bank de Nuevo México, EE.UU., cobra 
~ . aos hospitais polas CÓRNEAS que 

90 000 lles extraen aos cadáveres coa 
~- 1 . autorización da família do morto. 

3.000.000 de pesetas é o prezo no 
mercado negro ·de córneas na Arxentina, onde ás veces 
se extrae o lente enteiro do ollo sen permiso. 

Prezo nos EE.UU. dun CORAZÓN de segunda man, 
totalmente instalado. O custe do órgano {incluindo os 
custes de correo) é só de 1.275.800, mentras no 

9 1 00 000 ~~~~~~-~~~r~~s:t~: 
1 1 e a cota do cirurxián 

alcanza o 
1.000.000.Por 4.300.000 pesetas adicionais 
inclueri un par de pulmóns. 

Valor suposto dunha proteina feita coas células 
do BAZO de John Moore de Califórnia, a quen lle foi 

extraido nunha operación cirúrxica. A proteina 
utilízase para combater as deficiéncias do sistema 

300.000.000.000 ~;:~~:::º· 
un ha 

demanda contra o seu médico para que compartira as gañancias, 
pero os xuíces sentenciaron que as "cell-lines" feitas do tecido de 
Moore eran un "produto de invención" e que unha vez que lle 
sacaron o bazo el non tiña nengun direito sobre o órgano. 
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doantes venden 
só a metade dos 

seus fígados (que 
se rexeneran, 

750.000 
reproducindo órganos completos tanto 

no doante coma no paciente) e receben a 
cámbio 180.000 pesetas. 

Foi o que gañou un 
imaxinativo 

estadounidense. no 
ano 1989 vendendo 

340.000 
o seu ESPERMA a 5.000 pesetas a dose. 

Prezo que unha faculdade de mediciña ·en 
Colómbia pagou por CADÁVERES. A policia 

sospeita que os celadores da universidade 
mataban a paus aos desamparados e 

vendian os seus 

corpos á Universidade 20 000 
Libre de Barranquilla. 1 

A faculdade foi 
pechada polo governo non hai moito. 

É o que recibe a organización de caridade Poh · 
Teck Teung en Bangkok, Tailandia, por cada 

COR·PO que recolle do lugar do crime, de 
accidentes na estrada ou por morte natural. 

Ademáis de levar os cadáveres ao 
depósito, Poh Teck Teung filma e 60 

fotografa os lugares do crime e dos 
accidentes. Logo vende a película 

aos .noticieiros e as fotografias ás 
"revistas da marte" coma Crime e 

asasinato. 

t'""'' v vv·-·n""1vvv vv1'""''1v1""1v11 "1""v """' vv11 - 1111vv- •v••-- -- ·--·-- --

MOOre eran un "produto de invención" e que unha vez que lle 
sacaron o bazo el non tiña nengun direito sobre o órgano. 

Valor dun RIL ao por menor no Cairo, Exipto. Ricachóns árabes do 
Golfo Pérsico van comprar órganos dos sudanese e somalies 
pobretóns que desesperados por conseguir diñeiro 

ocasionalmente e a pé feito viaxan 

1 500 000 ao Cairo para v~nder ~~ seus riles. 
Os doantes reciben ma1s de 

1 1 1.000.000 de pesetas e algunhas 
veces lles oferecen apartamentos, televisores e outros artigas de 
luxo. Os seis centros de transplantes do Cairo levan a cabo perto de 

350 operacións ao ano sempre con órganos de doantes vivos. 

Prezo que recebe Joe Thomas de Míchigan, EE.UU,. por un cuarto do 

150 000
. seu SANGUE. O sangue de Thomas, o máis . 

valioso do mundo, ten un alto nível dun raro 
1 anticorpo coñecido como Anti-Lewis B. O valor 

de médio litro de sangue no mercado negro de 
Nixéria e de 800 pesetas. 

Prezo pagado por hospitais na Alemaña, Franza, Arxentina e nos 
EE.UU., por 25 centímetros cadrados de PEL cultivada en laboratório. A 
Biosurface Technology de Massachusetts, EE.UU., vende auto .. 

40 000 
.enxertos realizados nos seus laboratórios 
nun meio de cultivo feito de nutrintes, 

1 · despois de ter recibidQ células dos tecidos 
das vítimas de queimaduras. As células 

convírtense en anacos de pel que se envolven nunha gasa cun 
lubricante e se envian por correo aéreo de volta aos pacientes. 

Prezo dun Volkswagen Golf 1986, de duas portas, usado. É tamén o 
pr~zo pagado aos xitanos búlgaros pola su. 

600 000 MEDULA OSEA no mercado negro alemán. Con 

1 . estas gañáncias os xitanos adoitan comprar 
· carros europeus de segunda man nos que 

voltan a~ seu país. 

ANOSATERRA 
C0L0RS PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 
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Rislolmta Menchú, 
á direita, 

clirixen9* lndixena 
guatematt.ca • 
Prémio Nobel, 

nun Foro polo Paz. 

Execucións extraxu. individuais . . . . . . 408 
(torturados 7 4) 

Execucións colectivas (9 masacres) . . 36 
(torturados 9) 

Execucións totais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 

Persoas detidas-desaparecidas . . . . . . . . 61 
( executadas 35) 

Detencións arbitrárias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 
(torturas 11) 

Atentados contra a vida ........ ... ..... 348 
(tortura 8) 

Ameazas de morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 8 

Bombardeos/ametrallamentos . . . . . . . . 168 

Criaturas desaparecidas . . . . . . . . . . . . . . . . 14 

Total de vítimas .. .. .. . . .. . .. . .• . . . . . . . . 1 331 

Fonte: CDHG, 1992. 

' . 
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Guatemala 

Acordos de paz no país de Rigoberta 

Cando vai rematar o ano da soada come
moración do V Centenário do comezo da 
colonización e explotación de América e 
vai comezar o "Ano Internacional do. indí
xena", celebramos con ledícia e esperan
za o outorgamento do prémio Nobel da 
Paz para Guatemala e o seu povo someti
do no nome de Rigoberta Menchú. Agora 
que xa calmou a treboada festeira quéda
nos o acedo pouso dun país centro-ameri
cano que resulta un grande descoñecido 
na Europa e que está a vivar unha situa
ción dramática e atroz. 

En Guatemala, a maioria da povoación é 
· indíxena, e xunto coa negra e os sectores 
populares, sofren as piores formas de dis
criminación e marxinación económica; po
lítica, social, culturat .e ideolóxica. O 80% 
da povoación guatemalteca vive na pobre
za e un 60% está sumida na pobreza ex
trema. Seis· de cada oito criaturas non sa
tisfán as suas necesidades de alimenta
ción, saúde, vestido e educación. 

Ainda que existe un Governo civil, non 
hai un Estado de Direito, nen se pode ta
lar dunha verdadeira democrácia. O eixo 
real. do poder politico é un poderoso exér
cito que mantén ocupado o seu próprio 
país. O governo de Jorge- Serrano, sen 
credibilidade nen iAdependéncia, marca
do pola corrupción datguns dos seus 
membros, é incapaz de controlar a poder 
e de dar solución aos- graves e ui:xentes 
problemas do povo. 

En Guatemala as violacións dos Direitos 
Humanos son algo cotián e- constante. 
Hai miles de execucións extra-xudjciais, 
desaparicións, tonw:a, masacres, deten
cións arbitrárias, bombardeos á povoa
ci-On civtl, recrutamento mmtar forzoso, 
desaloxos violentos ... que quedan sem
pre na impunidade, xa que se espor.adi
camente se enxuíza a atgun· cufpábet, 
son unicamente- soldados de baixo ran
go, autores materiais, mentres que aos 
militares de alto grau, os-actores intelec.
tuais e indutores des feítos, nunca lles 
peden responsabilidades. 

MARIÑA CAVALEIRO 

O Cadro que acompaña estas liñas reco
lle as estatísticas da violación dos Direitos 
Humanos desde o 1 de Xaneiro até o 4 de 
Novembro deste ano segundo os dados 
aportados pola Comisión de Direitos Hu
manos de Guatemala (CDHG). 

O país está sumido nunha fonda crise eco
nómica e nunha cruenta guerra que dura 
xa máis de vinte anos e empeña calquer 
perspectiva de mellorar a actual situación. 
As negociacións para acadar a paz entre o 
Governo e o Exército guatemaltecos, por 
unha parte, e a Unidad Revolucionaria Na
cional Guatemalteca (URNG), pola outra, 
están nun momento difícil. · 

A paz non é a simples 
: auséncia da guerra senón 
: o solución dunha 
• 
: problemática global 

Na reiniciación das negociacións na rolda 
do 22 ao 24 de Agosto non se logrou con
cluir un acordo gtobal no respeito aos Di
reitos Humanos: o Govemo non aceita o 
desmantelamento das. Patrutras de Auto
defensa Civil, recomendada . polo exp~rto 
~s Nacións Unidas, Christian-Tomuschat, 
rec!amado por múhipes organizacións so
ciais e políticas guatemaltecas. Estas PAC 
funcionan- como elementos incontrolados 
de violéncia e caracterízanse polo recruta
mento forzoso dos seus membros, sem
pre indíxenas obrigactos a tomar as armas 
contra as suas próprias xentes. 

O segundo asunto que suscitou a diver
xéncia retírese á criación dunha "Comi
sión de la Verdad y la Justicia", que inves-

tigue as violacións dos Direitos Humanos 
no pasado e o presente, recolla as probas 
e abra expedentes de todos os casos de 
delitos de lesa humanidade para levar a 
quen aparezan como responsábeis destes 
crimes perante os tribunais de xustiza e 
que esta proceda de acordo co estabeleci
do na Lei. O Governo sinalou que esta 
Comisión teria que comezar o seu labor 
despois dun acordo final de paz, mentres 
que a URNG sostén a necesidade de que 
o faga de seguido á subscrición do Acordo 
Global sobre os Direitos Humanos, tema 11 
na axenda de negociacións. 

O terceiro ponte trata do acatamento por 
parte do Exército do estabelecido polo Di
reito Internacional Humanitário nos convé
nios de Xenebra, asinados e ratificados 
polo Estado guatemalteco, que se retiren 
esencialmente ás condicións mínimas de 
protección da poveación civil nas áreas de 
conflito e aos prisioneiros e feridos de 
guerra. Os representantes do Governo in
sisten en que o acordo ten que ser unila
teral, mentres que a URNG exixe que se- ; 
xa un compromiso bilateral que evite atar
danza do cumprimento destes propósitos. 
e recoñeza á URNG como unha forza po
lítico-militar actuante no país. 

A proposta do Conciliador, o bispo Queza
da Toruño, de aceitar a incorporación de 
numerosas organizacións populares, de 
direitos humanos, estudantis, sindicais, in
díxenas, relixiosas ... -aglutinadas na Co
OFdinadora de Sectores- Ci.viles- non 
prosperou. pola negativa do Governo de 
Serrano Elías. 

lndubidavelmente a paz non é a simples 
auséncia da- guerra como conflito arma
do, senón a solución dunha problemática 
global que exixe unha verdadeira vonta
de e responsabilidade construtiva por to
das as partes. Asi está penden-te o retor
no Je máis de 40.000 refuxiados guate
maltecos á sua pátria e condicións de 
seguridade e dignidade. Neste final de 
ano prodúcese o retorno dos primeiros 
7 .000 refuxiados asentados en campa-

mentos situados en México. 

Os acordes asinados o pasado 8 de Outu
bro en México permiten superar "teorica
mente" os obstáculos que impedían o re
greso e a negativa do réxime de dar ga
rantias aos retornados; acordouse: 

• O retorno voluntário, colectivo e organi
zado dos refuxiados, que contará co 
acompañamento de organismos gover
namentais e non governamentais na
cionais e internacionais. 

• Garantir os direitos de libre asociación, 
libre mobilización nacional e internacio
nal; o direito ávida, a integridade per
soal e comunitária, o direito de voltar 
ás saus terras. 

• Haberá unha "Instancia de Verificación" 
que se encarregará de mediar, facer o 
seguimento e verificar o cumprimento 
do proceso. 

Esta é a situación actual de Guatemala, 
quiñentos anos despois da imposición 
dunha cultura allea. Nos países da Améri
ca Latina continua a escravitude con tocias 
as características do colonialismo, a ocu
pación e o racismo. É evidente a urxéncia 
de cámbios de raiz; non pode continuar 
esta situación co consentimento, a pasivi
dade e a cumplicidade da comunidade· in
ternacional. Agora que o nome de Rigo
berta Menchú chega a nós como símbolo 
da loita dun povo, dun continente, por aca
dar a paz, a xustiza social e a verdadeira 
democrácia, pode ser un momento tan-bon 
como outre calquer para que todas e todos 
nos unamos a esa esperanza (*). • 

MARIÑA CAVALEIRO pertence 
aos Comités de Solidariedade 

con América Latina 

(*) El País da 25.11 .92 dá canta do asalto da sede da 
Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CO
NAVIGUA), organización intimamente ligada a Rigo
berta Manchú; mais a esperanza segue viva nas- dú
cias de miles de persoas que sairon ás ruas de Guate
mala a celebrar e identificarse coa loita de Rigoberta. 
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1'TI ES PRA MIN O LOMBO DUNHA SOMBRA 
ONDE TODO RESULTA PREGUNTADO 
E b PASO DAS PERSOAS FAISE LENE. .. 
SEDENTA COMO UN MAR 
E NO SEU MAR, AFOGADA. 11 

(Poema "Rosa/ia", de Xohana Torres). 

CONSELLERÍA DE CULTURA E XUVENTUDE 
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Sergio Ramírez 
dirixente da FSLN 

"Gañaremos as eleicións no 96" 

Aproveitando a visita a Madrid de Sergio Ramírez, dirixente 
da FSLN, para a presentación do seu libro Confesión 

de amor, de Talasa Ediciones, S.L., José Luis Morales 
entrevistouno para Página Abierta. 

Confesión d~ amor, a Nicaragua, é un
ha especie de análise da situación do 
período do Governo sandinista na épo
ca actual? 

Non é tanto unha análise senón algo máis 
persoal. Confesión de amor é un relato 
autobiográfico da miña experiencia no Go
verno sandinista durante 1 O anos, vista 
desde a perspectiva das eleicións de 
1990. Escribin este libro porque unha re
vista británica, a revista Adelanto, pedíú
me un relato autobiográfico sobre a miña 
experiéncia. Como o nome revela, ten 
moito de confesión, e de reflexión ao mes
mo tempo, e é unha introspección, eu di
ría, afectiva, sentimental , sobre esta expe
riéncia persoal , moi persoal , da revolu
ción. Máis que un texto político, quixen fa
cer un texto persoal. 

E ese texto persoal inclue algun com
poñente autocrítico deste período? 

Por ser persoal , precisamente, ten moito 
de autocrítico. Eu fago unha reflexión, trá
tase de ver, mirando cara dentro, os erras 
destes dez anos. Non trato de explicar o 
porqué da derrota eleitoral senón situarme 
nun contexto persoal que me dé a liberda
de de xulgar por min mesmo en qu~ acer
tamos, en qué fallamos ás veces. E parte 
da intención do meu libro. 

Brevemente, si é posíbel o imposíbel, 
¿podería debuxarme cal é a situación 
actual de Nicaragua? 

A situación actual en Nicaragua está moi 
marcada pala crise económica. A desocu
pación alcanza a máis da metade da po
voación economicamente activa. Non pui
do haber un remonte da actividade agro
pecuária, nen houbo un remonte das ex
portacións, nen houbo un crecimento eco
nómico. Os recursos externos que o país 
necesita chegaron de maneira distorsio
nada. Eu diría que hai unha tensión social 
provocada pala crise económica. Entanto 
o Governo está levando a cabo un acele
rado grao de privatización nas empresas 
do Estado, de maneira que os anteriores 
terratenentes poden recuperar as suas 
antigas terras. Este é o panorama que po
de chegar a desembocar nunha-tensión 
ou crise política, ainda que eu vexo máis 
unha crise económicá. · 

Considérase a posibilidade dunha gue
rra civil? 

Eu creo que se en algo avanzou o país é 
na pacificación. Os instrumentos demo
cráticos están servindo para demonstrar 
que os conflitos débense resolver pala via 
institucional, pala libre discusión das ide
as. Máis ben o proceso seria á inversa. 
Pudéronse recoller, a través do Exército, 
perta de 50.000 armas en mans de civis 
ou de grupos armados nestes últimos 
dous anos. De maneira que, nese sentido, 
eu diría que houbo moito progreso. 

Nicaragua está atravesando unha das 
crises máis profundas, desde o somo
cismo, que poden provocar tensións 
graves, conflitos ou enfrentamentos 
polo intento de recuperación das te
rras por parte de terratenentes e a de
fensa dos campesiños das terras que 
ocuparon. 

Sí, ese é, como lle dicia, un dos factores 

A plana maior da FSlN. Ramíre:z. é o único que non viste roupa militar. MUNDO CAL 

de tensión que pode carregar de nubes 
mouras o panorama. Pero isto pódese ir 
resolvendo pola via de que respeten real
mente as cooperativas, que se respete 
aos novas proprietários do país, que son 
miles en lugar das dúceas de antes. A si
tuación pódese superar. Neste sentido, o 
Governo non é que teña que tomar parti
do pero ten que facer valer as leis. Se o 
Governo comezara a 

nengunha connotación política. O país ne
cesita estabilidade, o Governo non ten o 
respaldo dos Estados Unidos, como pre
tendeu telo ao primeiro, e o bloqueo á 
axuda económica estao demonstrando, 
tampouco ten o respaldo empresarial da 
direita do país, nen ten o respaldo da xe
raquia da lgrexa católica. 

se inclinar a favor desta 
pouca xente que pre-
tende as devolucións, 
entón sí viria unha si-
tuación de tensión so-
cial difícil de controlar. 

O Governo hoxe está 
desatendido, en gran
d e parte palas pró
prias realidades natu
rais da UNO, e os san
dinistas apóiano, ain
da desde unha certa 
distáncia e criticamen
te. Eso non supón un
h a série de conce
sións que dificultan, 
de algunha maneira, o 
futuro imediato e o 

V ostede vai a unha 
manifestación da 
Frente Sandinista e 
atópase con xente moi 
nova que nen sequer 
viviu a loita 
contra Somoza e 

presente no que vive agora incorporáronse 
Nicaragua? a este fervor polo 
Eso supón unha com- • ' b· 1 b d · 
plexidade que se apar- : cam 10, po a an e1ra 
ta do que podemos : sandinista 
chamar a norma de 
funcionamento civil de 
calquer outra socieda-
de na América Latina 
ou na Europa. A coali-
ción do partido que 
apoiou a Violeta Cha-
morro separóuse dela e 
agora entrou en franca 
oposición ao Governo. 
A Frente Sandinista foi 
a oposición natural a 
ese Governo, que ago- A 
ra non ten respaldo 1 ·' t 
parlamentar por nen- re ac1on en re 
gun lado. Nós tratamos • os Estados Unidos e 
de darlle agora ese res- • 
palde porque non pode- : a Frente Sandinista ten 
mos . sacrificar a nosa • b 
idea de estabilidade a : que cam iar 

O Governo atópase 
nunha situación, en ter
mos poi íticos moi pre
cá ria. Depende do 
apoio que a señora 
Chamorro recibiu co 
voto popular. Estabelé-
cese o que eu chama
ría unha forza de inér
cia , formada por este 
respaldo que a xente 
poda darlle a Violeta 
Chamorro. Eu creo que 
ese apoio ainda non o 
perdeu, porque se iso 
tora asi nos xa estaría
mos nunha situación 
de inestabilidade. 

Pódese governar asi 
permanentemente du
rante toda a lexislatu
ra? 

É difícil, a menos que o 
povo comence a perci
bir, a curto prazo, resul
tados económicos posi
tivos. Se hai unha xes
tión económica que de 
resultados positivos, e 
o primeiro deles seria o 
incremento da ocupa
ción, creo que teria 
máis estabilidade e, 
necesariamente, un 
apaciguamento maior 
de todas estas forzas 
que o que queren é de
rrocar ao Governo por 
calquer meio. 

Non ere vostede que 
esta no a lograr?, por
que os indicadores 
manifestan, precisa
mente, o contrário. 

O Exército, a Polícia, a Corte Suprema de 
Xustiza, parte importante da sociedade ni
caragüana que non quer a guerra nen en
frentamentos, están do lado do Governo. 
Por eso digo que se o Governo lograra ín
dices maiores de ocupación e un funcio
namento da situación económica, neutrali
zaria á oposición , que hoxe pede a cabe
za da señora Chamorro. Se tivera un cám
bio de Governo nos Estados Unidos e un
ha política exterior norteamericana en Ni
caragua de algun outro signo distinto do 
que ten agora, estas torzas tamén se de
salentarían, porque o cordón umbilical es
tá pegado aos Estados Unidos. 

ere que o povo nicaragüano percibiu 
esas promesas incumpridas? 

Eu creo que existe un desencanto da po
voación en canto ás promesas non cum
pridas. Pero despois de dous anos, ese 
desencanto non o traduciría en hostilidade 
contra o. Governo. Esa hostil idade e vio
léncia que se ven neutros países da Amé
rica Latina, eu non a vexo tan patente . 
Obviamente, se se seguira producindo un 
deterioro crecente da situación económi
ca, non poderia prever as consecuéncias. 

Teño a esperanza de que esas situacións 
se poderán desmontar definitivamente. 

Cales son, digamos, os capítulos vi
xentes da revolución sandinista na ac
tualidade? 

A transformación da propriedade, o paso 
da terra a mans dos campesiños , o senti
do de independéncia e soberanía que a 
revolución levou a Nicaragua e a demo
crácia. Creo que eses catro elementos 
son básicos. 

Non ere vostede , sen embargo, que 
houbo unha certa deixación, quizais 
porque tiña que empregar as enerxías 
na guerra, da educación política, ou 
se nota a educación política postsan
dinista? 

Creo que houbo un cambio político no pa
ís que se reflexa nunha formación distinta 
da xente , que sexa ou non sandinista , 
aprendeu a usar o direito á palabra, á opi 
nión, á libre discusión, á organización, á 
mobilización e iso refléxase moito no cam
po. Por iso esta contrarreforma, ou este 
intento reformador da oligarquia, atopou 
grandes formas de oposición organizada 
por parte dos campesiños. 

Dicia Tomás Borge, e repetiu várias ve
ces, que ainda que se perderan as elei
cións ganóuse no proceso revolucioná
rio, e explícao dicindo que tiña unha re
visión interna dos planteamentos de
mocráticos na Frente Sandinista. 

Eso se segue dando, quizais non é un 
proceso concluido nen é tan doado que 
se concluía, pero se segue dando. Na 
Frente houbo e segue habendo debates 
internos, para min moi necesários e moi 
saudábeis, para que o partido poda recu
perar o seu papel. 

Tamén dixo Borge que si tivese gañado 
a Frente Sandinista as eleicións de 1990 
Nicaragua estaria agora peor que nunca. 

A min non me gasta traballar sobre hipóte
ses. Eu fun candidato no 90 para gañar, e 
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Sergio Ramírez, con gorra, á díreita de Daniel Ortega, durante a campaña eleitoral. 

creo que si tiveramos gañado nós, estarí
amos dándolle ao país unha sorte mellar 
da que ten. 

Cre que a Frente Sandinista recuperou 
a sua eséncia orixinal ou hai tamén en
quistamento de posicións de poder 
dentro da Frente? 

Esa renovación está en proceso tamén. 
Pero a min, obviamente, a Frente Sandi
nista ten que se renovar a curto prazo e 
de maneira máis radical. Os vellos diri
xentes teñen qu e ll e deixar paso aos 
máis novos. 

É necesario. Ogallá esa renovación se dé 
canto antes. Non pode darse máis alá de 
1994, cando se celebre o próprio Congre
so da Frente Sandinista. Creo que debe 
entrar xente nova que vaia asumindo os 
postas de dirección do partido. 

E mantense a atracción da Frente? 

Entre a xuventude si. Vostede vai a unha 

manifestación da Frente Sandinista e ató
pase con xente moi nova que nen sequer 
viviu a loita contra Somoza porque entón 
eran nenas, e agora incorporáronse a es
te fervor pala revolución, polo cámbio, pa
la bandeira sandinista. Eu creo que isa é 
o que vai manter vivo ao partido e, obvia
mente, a xente nova cada vez é mellar. 

Os acertos da Frente Sandinista son 
unha evidencia, Nicaragua segue sen
do unha referéncia, pero non polo Go
verno actual, senon precisamente pola 
revolución sandinista. Con todo cariño, 
con toda camaraderia pero sen luva 
branpa, cales foron os erros que apon
taria como fundamentais da Frente 
Sandinista durante o último período 
guvernamental? 

Creo que sobre todo o desgaste. que o 
poder produce na conciéncia do gover
nante en canto a non apreciar o comple
xo que é a realidade e cando esa realida
de se vai volvendo adversa. A guerra 
desgastou moito a povoación , a Frente 

Sandinista non puido advertir en toda a 
sua magnitude e, en determiñados mo
mentos, perdeu a habilidade para condu
cir á povoación cara a credibilidade de 
que a Frente Sandinista seguia senda a 
solución aos problemas do país. Esta fal
ta da percepción da realidade eu apunta
riaa como un erro fundamental. 

E esa falta de percepción da realidade 
concrétase, por exemplo, na persistén
cia do servicio militar patriótico? 

Si, o Servício Militar Patriótico foi o motivo 
de maior desgaste político. 

Houbo, nos últimos anos, o compro
miso de sempre ou viuse abaixo a so
lidariedade? 

Baixou por unha razón n,atural. A revolu
ción non está no poder. E difícil organizar 
a solidariedade, que está en mans da po
voación civil ademais, arredor dun partido 
de oposición. Cando un movimento de li
beración está loitando para tomar o poder 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

"A Internacional Socialista sempre nos apoiou" 
Non hai unha certa desviación da liña 
programática da Frente Sandinista na 
sua tendéncia a vencellarse estreita
mente coa Internacional Socialista? 

Eu non a vexo por nengures. 

É unha pregunta en función do intere
se da Frente Sandinista en se incor
porar. 

Estamos incorporados, fumos admitidos 
oficialmente na Internacional Socialista 
como observadores. ' 

E que benefícios reporta ou reportaria? 

Para min, insírese dentro dun foro políti
co internacional, é moi importante. 

Quizais romper o isolamento, tamén? 

Non é que teñamos estado isolados po
liticamente porque dentro da Internacio
nal sempre estivemos, .ainda que cun 
carácter non oficial. Pero a mim paréce
me que un partido político como a Fren
te Sandinista débese vincular a este ti
po de organizacións onde participan 
moitísimos partidos políticos de distinto 
signo ideolóxico. Na Internacional So
cialista hai moitas correntes da América 
Latina integradas. 

Non existe o perigo de que a Inter
nacional Socialista esixa condicións 
á Frente Sandinista que resultarían 
incompatíbeis coa sua própria esén
cia? 

Tampouco vexo situacións incompatí
beis. En dez anos de participación na In
ternacional Socialista nunca se nos esixi
ron condicións, máis ben brindóusenos 
apoio nos momentos máis críticos. 

Co Governo español existen boas re
lacións? 

Excelentes relacións co PSOE, é certo. + 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

APIA 

contra un réxime totalitario e dictatorial é 
máis fácil alzar a bandeira da solidarieda
de. A solidariedade reactivaríase se a 
Frente Sandinista gañara novamente as 
eleicións. Moita xente volveria a Nicara
gua. A pesar de todo, seguen chegando, 
ainda que non en tan grandes cantidades. 

O povo sempre acolleu moi ben aos inter
nacionalistas. A éstos atópalos traballan
do en municípios, en proxectos de esca
las e saude, ombreiro con ombreiro e 
man con man coa povoación civil. Eu 
creo que este foi un dos grandes éxitos 
da transformación política en Nicaragua: 
o acceso de miles de ciudadanos extran
xeiros a participar en tarefas de coopera
ción dentro do país. 

Cales son as perspectivas, a curto e 
meio prazo, da Frente Sandinista en 
relación con Nicaragua, digamos co 
Estado? 

Nós ternos que prepararnos para gañar 
as eleicións en 1996. Ainda falta tempo. 
Teño confianza en que vamos gañar 
esas eleicións. O Governo que estará en 
Nicaragua á entrada do novo século será 
sandinista. 

Existe a posibilidade da co-governa
ción con sectores alleos á Frente, por 
exemplo, os que hoxe están no Go
verno? 

En política nunca se pode dicer non. A mi
ña perspectiva persoal é que o Governo 
sandinista deberia asumir só a tarefa de 
governar Nicaragua no 96; pero ben, ain
da hai que ver. 

Cre que a Administración norteameri
cana vai respetar as reglas democráti

' cas no seu sentido máis formal? 

É que eso tamén ten que cambiar. A rela
ción entre Estados Unidos e a Frente San
dinista ten que cambiar, e eu teño tamén a 
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O desenvolvi mento . sos tí bel 
exixe unha resposta ás desigualdades 

Calquer proxecto de desenvolvimento 
sostíbel, desde a perspectiva dos países 
do Terceiro mundo, implica pensar un no
vo modelo de desenvolvimento. O que se
mella ser óbvio para o Norte -a continui
dade ou sustentabilidade do seu desen
volvimento- convértese na primeira pega 
do Sul para talar dun desenvolvimento hu
mano sostíbel. 

Toda moda ten as suas vantaxes e incon
venientes . Por unha banda, convértese 
nunha ocasión única para a divulgación, 
pero ao mesmo tempo págase· o prezo 
dun uso superficial , sesgado e excesiva
mente profuso do obxeto de moda. Cando 
o que se pon de moda é un termo ou un 
conceito, a eses inconvenientes ternos 
que engadir a utilización imprecisa, e por 
tanto pouco clara, e o risco de "sufocar" 
en pouco tempo a atención. 

Non hai dúbida de que a expresión "de
senvolvimento sostíbel" atópase hoxe no 
primeiro plano de actualidade. Pero baixo 
esa etiqueta agáchanse contidos diver
sos. A sua aparición oficial fíxose en 1987 
co Informe da Comisión Mundial verbo do 
Meio Ambente e Desenvolvimento. Este, 
titulado "O naso futuro comun" definiu o 
desenvolvimento sostíbel como aquel que 
satisfai as necesidades das xeracións pre
sentes sen comprometer a capacidade 
das xeracións futuras para satisfacer as 
suas próprias necesidades. 

A novidade e traoscendéncia do conceito 
atopábase nesa referéncia ao futuro . O 
naso desenvolvimento non poderia seguir 
formulando os seus obxectivos sen ter en 
canta as consecuéncias negativas para os 
nasos descendentes. 

Aprobar esa definición supuña dar carta 
de natureza a un ha preocupación: que o 
seguir cos actuais procesos de produ
ción conduciría a unha degradación do 
meio ambiente que poderia chegar a ser 
irreversíbel , en todo caso dun custe 
enorme. 

Pero ainda que produciu un certo con
senso á hora de recoñecer a transcen
déncia do problema, a diparidade verbo 
do seu tratamento levou a posicións en
frentadas. E asi esa definición de desen
volvimento sostfbel non axudada nada 
para perfilar os pasos para conquerir a 
solución do tema. Psiquiátrico de Buenos Aires. 

XOSÉ LUIS NIETO PERElRA 

cimento demográfico. O Norte xa resol
veu esa cuestión e, como moito, está a 
pique de resolver os seus específicos 
problemas ao respeito. 

Calquer proxecto de desenvolvimento 
sostíbel implica pensar un novo modelo 
de desenvolvimento. O que parece óbvio 
para o Norte, a continuación ou sustenta
bilidade do seu desenvolvirnento, convér
tese na prmeira traba para o Sul poder 
talar de desenvolvimento humano sostí
bel. A percepción desta postura é moito 
máis radical. Os recursos naturais e o 
deterioro actual chegan abando para 
pensar que poden paliarse con só refor
mas técnicas. 

En última instáncia, a referéncia ao de
senvolvimento sostíbel adquire desde es
ta perspectiva unha formulación nova. O 
desenvoívimento que se pretende non é 
algo xa producido nalguns países ao cal 
teñamos que tender máis ou menos os 
demais. 

Pala contra, ese desenvolvimento sus
tentábel $ un proceso novo que ainda 
non veu. E algo a descobrir e para o que 
é precisa a axuda de todos. En moitos· fo
ros internacionais tense talado que redu
cir a preocupación do desenvolvimento 
sostíbel a temas meio-ambientais supón 
un enfoque errado do fondo do desenvol
vimento. Por suposto que as cuestións 
ecolóxicas son fundamentais e moitas 
delas exixen respostas imediatas e espe
cíficas, pero limitarse só a elas esquece 
os estreitos lazos entre ecoloxia e desen ~ 
volvimento. 

Xa Martin Kor sinalou que biolóxicas e 
ecoloxicamente vivimos nun só mundo, 
pero sociolóxica e economicamente vivi
mos en mundos distintos: o dos ricos e o 
dos pobres. Mentres isa siga, as solu
cións dadas ao reto meio-ambiental re
producirán e farán medrar esa diferéncia. 
O desenvolvimento sostíbel exixe unha 
resposta ao problema das desigualdades. 
Só daquela poderemos talar de sustenta
bilidade. 

O .desafío ecolóxico puxo sobre a mesa a 
evidéncia da interdependéncia entre todos 
os seres. humanos do planeta e a necesi
dade de atapar solucións globais. Pero a 

DELMI ÁLVAREZ itnerdependéncia non é só a que se dá 
entre as cuestións meio-ambientais. 

Pódese ter a convicción de viver nunha 
biosfera comun, e da necesidade de to
mar en contra os..custes meio-ambientais, 
e non obstante defender enfoques dife
rentes. Para alguns a cuestión non er ele
xir entre meio ambiente e desenvolvimen
to, senón, simplesmente , atapar fórmulas 
práticas para non ter que renunciar a nen
gun de ambos obxectivos. Para outros, o 
disxuntivo era claro: non se podía seguir 
ca actual esquema de desenvolvimento 
se se queria protexer realmente o meio 
ambiente. 

E(:oloxicamente vivimos nun 
: só mundo, pero 
• 

rá nec.esário facer alguns axustes, sim-
. plesmentes técnicos , pero non hai que 

pensar nengunha reorganización funda
mental das estruturas sócio-económicas. 
O Norte ten, ou senón os terá a curto pra
zo, os recursos técnicos para afrontar o 
reto. Poderanse reducir emisións tóxicas , 
resolverase o problema dos resíduos e 
atoparanse novas tecnoloxias que esixan 
menos proporción de recursos naturais 
non renovábeis. Unha consecuéncia da 
posición anterior supón declarar que, en 
realidade, é algo que só atinxe aos paí
ses do Terceiro Mundo. Son eles quen se 
enfrentan co disxuntivo de como impulsar 
o seu crecimento económico sen esna
quizar as suas selvas ou sen limitar o ere-

O descobrimento desta dimensión planea 
como seguir medrando, pero sobretodo 
como dlstribuir mellar. Así como non pode
mos admitir un desenvolvimento que mal
gaste os recursos pondo en perigo as xe
racións vindeiras, tampouco a admisión 
dun que desiguale. 

: economicamente vivimos 
• 
: en mundos distintos 

Na que chamaríamos posición optimista, 
ainda que mais ben teríamos que catalo-

gala como norcentrista, o desenvolvimen
to ·sostíbel é compatíbel con que "os ne
gócios sigan", que,as causas podan se
guir o mesmo que. antes. Por suposto se-

ARMEGUIN • BRATH • DHAIS • GALERNA • 

GAITEIROS DE SOUTELO DE MONTES • 

LUAR NA LUBRE • MANUELA E MIGUEL • 

MILLO VERDE • NA LUA • RAPARIGOS • 

TARANIS • UXIA • XOCALOMA • YELLOW 
PIXOLiÑAS. 

· SONS GALIZA, O NOSO SON 

- ----- ___ : ---- --- --
San Salvador de Muxa s/n 
27192 Lugo (Galicia) 
Telf. : 982 / 24 49 24 
Fax: 982 / 25 03 89 

Sostelo levará inevitabelmente a imposi
ción de relacións de forza por riba das de 
cooperación. A redistribución , ben sexa 
ollando o futuro ou como exixéncia do pre
sente, convértese en peza fundamental do 
desenvolvimento sostíbel. Polo tanto coo
perar ao desenvolvimento será cooperar 
no camiño da igualdade.+ 

Se non atopas os nasos discos na tua tenda habitual, 
ou queres máis información cubre estes datos e enví
anos ó noso enderezo 

Nome: ..... ...................................... .............. . 

Enderezo: .................................................... . 

Teléfono: ....................... ~ ....... · ......... .. ........... ·. 
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Á esquerda rua. de favelas en Bahía (Brasil). Á direita, avenida en Nova lorque. FOTOS: ANXOS G. SALGADO 

Compre ainda apostar polo humanidade 

Ventes de invernia e de treboada zoan na 
Europa capitalista, o racismo, a xenofóbia, 
baten, apalean, linchan, asasinan de novo 

. no berce das vellas democrácias. A Euro
pa dos ricos, inda que cada vez con máis 
pobres e miserábeis, tenta construir unha 
muralla, pechar as suas fronteiras para 
asi impedir que os famélicos do Sul recla
men o direito a comer na mesa dos ricos; 
por iso en Maastricht o inimigo comun de
ses doce governos europeus que elabora
ron o Tratado eran e son os actuais e futu
ros emigrantes africanos, árabes ou ne- . 
gros e latino-americanos. 

Mais algo que os governos europeus non 
se pararon a cavilar, ou calárono se o fixe
ron, si o saben e mesmo o berran as suas 
xentes, a cidadania, os homes e mulleres 
de moitos países europeus: isto é, que a 
pobreza, a miséria, a seca, o esgotamen
to de recursos que ten o hemisfério Sul, 
sexa Somalía ou o Sahel, Amazonia ou 
Cuba, sexan Índia ou Vietnam, son sobre
todo a consecuéncia de . cinco séculos de 
expoliación colonial sen lindes; de extrac
ción de recursos, de deforestación, de 
plantacións intensivas en réxime de mo
nocultivo, de escravitude. 

De onde sairon o ouro, a prata, as espé
cias, as sedas, o algodón, o caucho, coas 
que Europa construiu a sua riqueza capi
talista, mercantil primeiro e industrial des
pois, nun intercámbio desigual a escala 
do mundo? 

Mais agora que as ex-colónias conqueri
ron a sua independéncia política, que non 
económica, e reclaman traballo nos paí
ses que a eles lles impediron desenvol-

ENCARNA ÜTERO 

verse, os governos europeus artellan leis 
de estranxeria, política de expulsión e re
xeitamento para os emigrantes, e mesmo 
aparecen focos neonázis que linchan e 
asasinan a homes e mulleres só pola di
feréncia da sua cor de pel. O racismo e a 
xenofóbia azoutan de novo a Europa, 
agora moi especialmente nesa man de 
obra barata que alguns países europeus 
precisaron nos anos 1960 e 1970 para 
pór en marcha de novo a sua economía 
desfeita tras a 11 Guerra mundial, man de 
obra que contribuiu co seu traballo aos 
chamados "milagres económicos" como o 
alemán. 

Os governos europeus na sua cegueira e 
miopia tampouco queren ver algo que si 
ven os seus cidadáns; moi especialmente 
os labregos, eses "incultos e atrasados" 
que nestes días se mobilizaron contra os 
acordos do G.A.T.T., impostas polos Esta
dos Unidos, novo señor do mundo, con 
máis folgos ca nunca, armado até os den
tes para facelo; pois ben, o verdadeiro ini
migo está neste "Tio Sam", no tendeiro 
universal que quer impar os seus produ
tos pala forza nos mercados mundiais pa
ra asi exportar a sua própria crise e su
perprodución, como xa fixera nos anos 
trinta, tirando por térra a "lei de mercado" 
que a própria economía liberal estadouni
dense tanto propagou e abenzoou no 
mundo. 

Este coloso armado que demostrou o seu 
potencial bélico na guerra do Golfo, gas
tando nun dia de "pirotécnia e fagos de ar
tificio", como transmitían as televisións no 
mundo, o equivalente a eliminar a fame e 
a mortalidade infantil no Continente africa-

,.. 

no; pero que ainda hoxe non explicou o 
número de mortos ou as consecuéncias 
químicas, biolóxicas e económicas deste 
conflito; e que agora coa desculpa da fa
me leva a cabo unha nova invasión nun 
território estratexicamente vital para o 
control da Península arábiga como é So
mália; por qué non é a ONU, organismo 
que acaba de condenar o bloqueo a Cuba 
e esixir aos Estados Unidos que o levan
ten dunha vez -noticia tan pouco difundi
da xa que o control dos meios de comuni
cación tamén pertence aos Estados Uni
dos- a encarregada de actuar na Somá
lia para asi garantir a axuda solidária mun
dial en alimentos e, pola contra, fanno os 
marines e os paracaidistas tan tristemente 
célebres nas loitas de liberación nacional 
de Alxéria e Vietnam? 

Ventas de treboada zoan no mundo; des
de esta Galiza emigrante que construiu 
unha parte da sua história co traballo das 
suas xentes neutros países, compre izar o 

De onde sairon o ouro, a 
: prata, as espécias, coas 
• : que Europa construiu a sua 
: riqueza capitalista? 

/' 

velame que leve polos mares a irmandade 
solidária que é precisa hoxe; os cidadáns 
da Europa xa o fan cando se negan a 
aceitar Maastricht, cando saen á rua para 
berrar contra o racismo e a xenofóbia; 
mais é necesario e preciso que as masas 
se organicen de novo , que se rebelen 
contra os seus governos para que a lei do 
diñeiro e das armas non impoña de novo 
o seu mandato; quizá o reto da esquerda 
estexa hoxe en saber facer unha Europa e 
un mundo basado na diversidade e res
peito aos pavos; na eliminación da miséria 
e qa pobreza; na solidariedade e inter
cámbio igual; no respeito aos direitos de 
homes e mulleres; na defensa do entorno 
natural. 

A história demostrou ·que os povos po
den ser donas de seu e construir o seu 
presente e futuro se queren e se organi
zan para facelo. Compre pois hoxe facer 
do solpor tráxico, como as augas negras 
do petróleo, monstro exemplarizahte do 
"progreso" nas costas da Galiza, un 
mencer novo de persoas vivas, vizosas 
como camelias floridas de invernía. Co
mo cidadáns galegas da Europa dos po
vos fagamos do planeta un espazo sen 
fame, sen explotación, fagamos que 
1993 non sexa de novo un 1930 coas 
hordas názis ouveando os seus berros 
de guerra e masacre, inda que sexa 
doutro xeito, con policías e Estados am
parados en poderes xudiciai absolutos 
e prepotentes; talando de modernidade, 
democrácia e europeismo. 

A humanidade pode viver en solidarieda
de a escala mundial, compre axudar a fa
celo. + 
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CÁMBIOS NO LESTE 

A transición ao mercado non está máis clara que hai un ano 

Rúsia abandona 
a terápia de choque 
•XUUORIOS 

Multiplícanse os esforzos 
para disimular o freazo e 
cámbió de rumbo imposto 
na política rusa como 
consecuéncia dos debates 
rexistados na sesión que 
comezou o pasado 1 de 
Decembro no Congreso 
dos Deputados Populares 
(o macroparlamento no 
que participan 1941 
membros). A designación 
de Victor Chernomirdin 
para o cargo de primeiro 
ministro significa non só o 
adeus á terápia de choque 
alabada por legar Gaidar 
senón tamén un sério 
revés para a política do 
presidente ruso Boris 
leltsin. 

Cal é o transfondo das tensións 
vividas no Congreso dos Depu
tados Populares? Reducir todo o 
cúmulo de problemas que ase
dian actualmente á sociedade 
rusa a unha cuestión de 
loita polo poder é. ademais 
de· errado deliberadamen
te enganoso. A loita polo 
poder, consubstancial a 
todo conflito político, non 
é a causa da actual situa
ción senón unha conse
cuéncia máis da política 
económica aplicada polo 
equipo ultra-liberal que 
desembarcou no Kremlin 
na onda expansiva do 
frustrado golpe de Agosto 
de 1991. 

Mais alá pois da personali 
zación dos conflitos (lelt
sin-Gorbachov, leltsin-Jas
bulatov, etc.), inevitábel 
nun país que adoece de 
graves deficiéncias no sis
tema de partidos (conse
cuéncia da burda e torpe 

quebra absoluta. A produción in
dustrial disminuiu entre un 25% 
e un 35%. O número de parados 
crece incesantemente. Mentres, 
a política de privatización em
presas avanza a paso de tarta
ruga e dela benefícanse princi
palmente as bandas mafiosas 
que non estragan a ocasión para 
branquear os seus capitais. O 
rubro depréciase de xeito alar
mante. Un panorama en definiti
va rnoi lonxe daquel porvir de 
benestar e prosperidade que ha
bia suceder ao fenecido réxime 
comunista. 

Novo fracaso monetarista 

A política monetarista acumula 
un novo fracaso no Leste. Neste 
caso ampla e anticipadamente 
anunciado. Non por socialdemó
crata como o checo Valtr Koma
rek que xa en 1990 denunciara o 
absurdo e perigoso das políticas 
de transición rápida cara o mer
cado, senón por experiéncias po-
1 íticas e xeograficamente próxi
mas (como a da Polónia ou da 
Alemaña do Leste) que con me
llares condicións de partida non 
obtiveron resultados notoriamen
te diferentes. 

duas son meridianamente claras: 
en primeiro lugar medra o prota
gonismo e a influéncia da Unión 
Cívia (plataforma que agrupa ao 
Partido Popular Rusia Libre de a. 
Rutskoi, a Unión de Empresários 
das Industrias Estatais de Arkadi 
Volski e o Partido Democrático 
de N. Travkin) . A Unión Cívica 
que mantén estreitos lazos co 
comprexo militar-industrial, é 
partidária dun tránsito pausado 
cara un sistema de mercado pre
servando a potencialidade eco
nómica do país e asegurando en 
todo caso un debido nível de 
protección social. Entre os seus 
líderes existe certa admiración 
polo modelo de transición aplica
d o en China (reforma sen 
shock). En segundo lugar redú
cese a base de apoio político a 
leltsein que se ve privado de es
treitos colaboradores como 
Guennadi Burbulis mentres Rú
sia Democrática (que forma par
te da Coalicrón pola Reforma 
-10% dos deputados-, a frac
ción parlamentaria que respalda 
o Presidente ruso) coñecia unha 
nova escisión no Congreso cele
brado o pasado dia 19 en Mos
cova motivada polas diferéncias 
a respeito da atitude a adoptar 

en relación coas últimas 
decisións presidenciais. 
Até o mes de Abril en que 
se celebrara unha nova 
sesión do Congreso de 
Deputados Populares 
ábrese un período de re
compensación no cenário 
político ruso. 

Fortalecidos polos resulta
dos do esperpéntico xuízo 
sobre a ilegalización do 
PCUS, falta por ver como 
se ubicarán neste novo 
contexto os heteroxéneos 
integrantes da Unión Rusa 
(fracción parlamentaria na 
que participan a Unión 
Agrária, os Comunistas de 
Rúsia, a Sociedade Civil, e 
os grupos Pátria e Rusia). 

"i legalización" do PCUS) , leltsin tivo que renunciará sua política de capitalismo en 
na base das confronta- vinte dlas. 

A comezos do ano que 
agora remata, Marie Men
dras perguntábase na re-

cións e discrepáncias ac-
tuais non existe outra cousa que 
a terápia de choque, a transición 
á "polaca", e os seus efeitos so
bre o tecido produtivo e social. 
Un ano despois de ser aplicada 
Rúsia está moi lonxe de ser un 
país "normal" -como afirman de
sexar os seus máximos inspira
dores- até no mais elemental: 
calquer dos vendedores de mer
cadorias en divisas que pululan 
pelas imediacións do kremlin ga
ña mais nun só dia do que leltsin 
en todo un mes. 

Para que cadrasen os números 
macro-económicos esixidos polo 
Fondo Monetário Internacional, 
o plano de Gaidar debeu reducir 
á mais absoluta precariedade a 
unha elevadísima porcentaxe 
(algunhas fontes aseguran que 
un 80%) da povoación que vive 
por debaixo do mínimo de sub
sisténcia oü na raia da miséria. 
A liberación dbs prezos posta en 
prática en Xaneiro superou to
das as expectativas. Nun só tri
mestre alguns produtos marca
ron un inscremento de máis dun 
500%. As restriccións impostas 
á política crediticia situaba a 
moitas empresas ao borde da 

Pero tamén é a demostración 
palpábel de que non se pode fa
cer tabea rasa co pasado. A pró
pria realidade económica e social 
incorpora elementos de tal enti
dade e consisténcia que é cando 
menos alucinante pensar seria
metne na posibilidade dunha rá
pida transformación de todas as 
suas estruturas, ate equiparalas 
coas existentes nas sociedades 
ocidentais desenvolvidas (non o 
esquezamos, froito de várias _dé
cadas de evolución). Se un so- · 
cialismo digno e dinámico non é 
posíbel sen o mercado tampouco 
o mercado será posíbel sen o Es
tado, sen un forte intervencionis
mo estatal. Ese período de trán-

. sito, que eu me atreveria a dicer 
que ainda non chegou ao seu 
ecuador, xerará inevitabelmente 
as formacións políticas reivindi
cadoras do único espazo hoxe 
posíbel para a esquerda, o exis
tente entre a socialdemocracia e 
o socialismo de Estado. 

Madre da Unión Cívica 

Resulta difícil calibrar as cofnse
cuéncias políticas do actual xiro 
en Rúsia. Pero cando menos 

vista do IFRI "Politique 
étrangere" sobre a existéncia re
al dun Estado ruso. Un ano des
pois (case tres desde a procla
mación institucional da sua sobe
rania!), a formulación da pergun
ta non perdeu nada do seu sen
so. O mundo das realidades e in
finitamente máis complexo do 
que certas declaracións de von
tade contemplan. Todo evolucio
na máis lentamente do que al
guns imaxinan. A sensación de 
caos, de anarquia e dunha inter
m i nábel conflitividade política 
non foi mitigada no decurso do 
presente ano e pésie á asinatura 
en Marzo último dun Tratado da 
Federación Rusa (non subscrito 
ainda por Tatarstán, Basquíria ou 
Chechénia) o control que Mosco
va exerce na actualidade sobre o 
que acontece nunha Rúsia sen 
fronteiras definidas é inevitabel
mente moi relativo. 

Moscova e o Congreso dos De
putados Populares é en grande 
medida o cruxol-desa situación.• 

Xuuo Rros é Director do IGADI (Insti
tuto Galega de Análise e Documenta
-ción Internacional e autor de "¿Que 
foi daquel soño?" 

Os gastos suntuários 
do 92 en Latinoamérica 
O Faro-Mausóleo de Colón construido en Santo Domingo, capital 
da República Dominicana, non é do agrado da publicación cristiá 
IRIMIA., que no número 398 adícalle un artigo titulado "De casa 
para casa ou morte". 

"Espantallo de 236 metros de longo, 33 de ancho e 45 de alto, 
prantado en Santo Domingo -di esta revist-. Foi a realización dun 
soño do mandatário do país centro-americano feito grácias ao 92 
e ás axudiñas dos governos español e italiano". 

lrímia tamén sinala que se alguén sae das roitas turísticas 
montadas arredor do Faro-Mausoleo pode atapar ás 25.000 
familias desaloxadas nos últimos cinco anos para a construción 
do empório. 

-"Jorge Cela, director da organización Ciudad Alternativa é 
testemuña de·como foron desprazados en masa os pobres do 
centro da cidade nunha operación chamada pelas autoridades "de 
embellecimeinto de la ciudad": família á rua, indenmización 
simbólica, promesa dunha casa na bisbarra e, á fin, as casas que 
non se constrúen ou non se poden pagar ... " 

O Banco Santander 
e a p-onderación da prensa 
A moderación coa que a prensa está a tratar o affaire do Banco 
Santander admira e sorprende ao columnista do DIARIO 16 DE 

GAIJcIA Martín Prieto, que o pasado Luns 28 de Decembro 
adicaba a esta cuestión toda unha columna. 

"Que ponderación nos titulares! Que atención á consulta con todas 
as fontes implicadas! Que mesura nos comentários calificativos! 
Que siléncio entre os predicadores dos meios de comunicación e, 
sendo un deles, eu cabo de gastadores da mudez! Excelente 
tratamento informativo para mostrar a quen andan por aí 
lamentándose do amarelismo da prensa española. Mais moito me 
temo que de recaer sobre outra institución ou outras persoas unha 
fianza de 8.000 millóns de pesetas estarian ardendo as rádios, as 
televisaras e os periódicos", dicia Martín Prieto. 

Felipe González e Edimburgo 
"Felipe González, que se colocou á cabeza da frente de 

rexeitamento á política da 
presidéncia británica -di a edición 
internacional do parisino LE 
MONDE, no número 2302, 
comentando os resultados do 
cúmio de Edimburgo-, chegando á 
algura dunha peculiar 
combatividade. El obtivo, grosso 
modo, o que reclamaba como 
preciso para España e os seu 
aliados permitiranlles acadar a 
converxéncia necesária para unha 
participación plena na Unidade 
Europea, a saber, as axudas 
estruturais". 

Anteriormente este periódico 
francés referiase á dureza do 
debate e ao papel dos estados do 
Sul: "O debate foi duro, sobretodo 
no tocante ao financiamento da 
Comunidade, opoñéndose 

principalmente España e os outros paises menos prósperos 
(Grécia, lrla_nda e Portugal)". 

O inf arme interno do PP 
O xornal FARO DE VIGO desvela, no séu número do Domingo 27 
de Decembro, a existéncia dun informe interno do PP cuxo contido 
crítico coa política desenvolvida por esta formación obrigou a 
Fraga a consideralo como non apresentado na Executiva galega . 

"As críticas cara a Xunta de Galiza e a denúncia da falla dun 
auténtico programa político do Partido Popular da Galiza para as 
cidades, asi como referéncias á "decepción do eleitorado urbano 
para co proxecto popular" e os ataques específicos á persoa do 
conselleiro de lndústria, Xoan Fernández", son alguns dos puntos 
que sinala o rotativo vigués. 

"O secretário xeral do PP autorizou a leitura, mália que Fraga non 
tiña coñecemento prévio do seu contido. Cando o presidente 
deuno por "non apresentado", visíbel e notoriamente molesto, e 
perguntou por que se levara [o infor111e] ,o secretár-io xeral afirmo.u 
que era un encargo co comité anterior". + 
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: -vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Gosta ver a finura 
coa que certos 
xornalistas tratan aos 
presuntos nazis 
detidos por presunto 
asalto da discoteca 
barcelonesa Soweto, 
onde persoas da 
mesma cor de pel que 
Magic Johnson, 
bailaban e se 
divertian. 
Distanciamento e 
reserva profisional que 
non se ve aplicada 
aos comunicados do 
Departamento de 
Estado sobre a 
invasión de Somália. 
Eses saen cuspidos. A 
algun xefe de 
informativos deberian 
darlle o grado de cabo 
de marines. 

Gorbachov chamou 
"tirano indesexábel" a 
Castro, segundo nota 
d.e prensa 
internacional que 
mereceu a glosa de 
vários comentaristas. 
O total desmentido 
ocupou, en cámbio, 
espácios curtos. Non 
era nen o vocabulário, 

._ nen as ideas do ex
presidente da U RSS. 
Comprirá ser 
semiólogo para 
deslindar os pedazos 
de verdade entre tanto 
refugallo que entra 
polos 'teletipos. 

Crítica ao 
proxecto de 
directrices 
do plano 
hidrolóxico 
Norte I 
A Asemblea de Grupos Ecoloxis
t as e Naturalistas da Galiza 
(AGENG) enviou unha carta ao 
Presidente da Confederación Hi
drográfica do Norte de España 
(CHNE), dependente do MOPT, 
na que lle comunica o seu apoio 
ás alegacións apresentadas pola 
Asociación para a Defensa Eco
lóx ica da Galiza (ADEGA) e o 
Colectivo Ecoloxist~ para a De
fensa da Natu- · 
reza (CEDE
NAT) ao Proxec
to de Directrices 
do Plano Hidro
loxico Norte 1, 
que afecta ás 
caneas dos ríos 
Miño, Sil, Límia 
e Cabe. 

A AGENG é un
ha coordenado
ra formada por 
41 asociacións 
de defensa da 
natureza de to-

Dous dos 
encaros do rio 
Miño non son 
precisos 
porque 
poderian 
substituirse 
porpequenas 
infraestruturas 
alternativas. 

do o país, entre elas ADEGA e 
CEDENAT. 

A AGENG está de acordo en que 
a redacción do Plano Hidrolóxico 
é fundamental para unha ade
cuada xestión do recurso, mais 
considera que é preciso introdu
cir modificacións substanciais no 
seu Proxecto de Directrices. En
tre as alegacións apresentadas 
palas duas asociacións citadas 
destacan as seguintes: 

- A modificación da arde de 
preferéncia de aproveitamentos, 
priorizando os usos recreativos e 
a acuicultura sobre os regadios e 
incluindo as necesidades de 
mantimento de zonas húmidas e 
espazos protexidos ou de intere
se especial, cuxa prioridade só 
se debería ver superada polo 
abastecimento a povoacións e 
os usos agropecuários, exclluí
dos os regos. 

- A preservación íntegra dos 
caudais mínimos meio-ambien
tais, aqueles que respeitados 
nos cauces permiten manter no 
ria e no seu entorno unhas con
dicións próximas ás .. existentes 
antes da intervención hümana. 

Instalación e 
reparación de fontanaria 
XAau1N DoMÍNGUEZ LORENZO 
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No Proxecto de . Directrices as 
excepcións a preservación do 
caudal meio-ambiental son de
masiado numerosas. Só son ad
misíbeis excepcións en casos 
singulares para o abastecimento 
de povoacións. 

--..,. O acurtamento do prazo máxi
mo estabelecido para a criación 
dunha rede de Estacións Depu
rad oras de Augas Residuais 

. (EDARs). Tendo en conta o cre
cente e acelerado deterioro da 
calidade das augas fluviais e 
preciso realizar un maior esforzo 
presupostário. Antes do remate 
do ano 2000 (e non do 2005) de
bería completarse o tratamento 
dos vertidos procedentes de to
das as povoacións de máis de 
10.000 ha-e. 

Tamén é conveniente que a 
CHNE controle de forma siste
mática o funcionamento das 
EDARs, xa que como se reco
ñece no Proxecto de Directri
ces: "o inadecuado deseño e a 
deficiente explotación das Esta
cións Depuradoras" é unha das 
causas principais da contamina
ción dos rios. 

- Para as organizacións ecolo
xistas é inadmisíbel que desde a 
CHNE se propoña "promover o 
desprazamento cara a costa da
quelas indústrias cuxos efluentes 
sexan susceptíbeis de conter tó
xicos ou produtos prexudiciais", 
xa que o mar non debe ser unha 
lixeira. 

- A ampliación do número de 
zonas húmidas e lagoas defini
das como zonas de especial pro
tección e de tramos de rios nos 
que se recuperarán as suas ri
beiras, que cumpren importantes 
funcións ecolóxicas. 

A CHNE debería proceder á re
dacción dun plano de recupera
ción e rehabilitación das seguin
tes zonas húmidas, afectadas ho
xe en dia por diversos impactos: 
lagoas de Begonte e Riocaldo 
(Begonte) veiga de Pumar (Cas
tro de Rei) e lagoas grande e pe
quena de Cospeito (Cospeito) . 

- No tocante ao capítulo relati
vo aos Planos Hidrolóxico-Fo
restais e de conservación de so
los os grupos de defensa da na
tureza propoñen a identificación 
das áreas máis afectadas pola 
erosión causada polos incéndios 
forestais e a redacción de pla
nos específicos de actuación. 
Tamén defenden a protección 
das áreas de cultivo en socal
ces, polo seu interese paisaxísti
co e antropolóxico e mesmo 
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ecolóxico, xa que se trata de 
construcións centenárias que 
conseguen frear a erosión en 
zonas de fortes pendentes e fa
vorecen a formación dun valioso 
solo agrícola. 

- A oposición á construción de 
dous encaros no río Miño (La 
brada e Saltar), que compartía 
altos custes ecolóxicos e sociais. 
A AGENG considera que non 
son necesários xa que os abas
tecimentos urbanos que preten
den garantir poderian garantirse 
igualmente con pequenas infra
estruturas alternativas (represas, 
depósitos ... ) menos custosas . 
No tocante aos regadíos que se 
criarían cos novas encaros com
pre sinalar que a sua viabilidade 
económica está en entredito. 

Os cartas que se aforrarían 
. abandonando a construción des

tes encaros permitirian afrontar 

maiores investimento en matéria 
de depuración de augas resi
duais, recuperación de ribeiras e 
zonas húmidas ... 

- A inclusión de critérios am
bientais máis estrictos para o ou
torgamento de calquer concesión 
para a instalación de novas mini
centrais hidroeléctricas: a prohi
bición da sua construción nos 
espazos naturais protexidos ou 
protexibeis, a obrigatoriedade da 
elaboración dun estudo de ava
liación de efeitos ambientais de 
caráct4er vinculante e o estabe
lecimento e vixiáncia estricta do 
caudal ecolóxico mínimo. 

- A non autorización de novas 
construcións en zonas con peri
go de inundacións sempre que 
existan alternativas, coa finatida
de de evitar os encauzamentos 
dos rios, que producen un impor
tante impacto ambiental. 

PARA UN ESTUPENDO 93! 
NANINA SANTOS 

Hai ben de tempo que son unha descreída asi que non vou á 
igrexas os dias de preceito e perdo de saber cousa de impor
tante interese. 

A que vou relatar foi difundida na folla parroquial n2 13 na igre
xa de San Caetano de Santiago (ao mellor difundírona en máis 
igrexas, en máis follas parroquiais, desde máis púlpitos, nos 
confesonários .. . ) na altura do mes de Octubro (eu veño de intei
rarme a piques de se fechar o ano). 

Dá igual: é instrutiva, considerada, edificante, igualitária e outros 
adxectivos que mellor lle engada cada quen segundo sensibilida
des.Asina Folla, entre outras cousas: "Consejos para las esposas'~ 

Mais que un decálogo pois son· 11 os consellos e, igual que o 
porco, non teñen desperdicío. 

Que queredes saber? Aqui un exemplo: "Ser buena cocinera y 
adivinar los platos preferidos por su marido". · 

Ainda que pensedes que non, Fixen unhas felicitacións de pás
cua con este programa-camiño para o 93-Santo. 

Agora estou á espera da cousa dos maridos.• · 
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O sermón da 
da Ameixenda 
(Cee) 
Un xove, Xoan Sambade, mo
rreu vítima da presunta brutali
dade dun vixiante da discoteca 
Baba/u (Cee) no amencer do 
26 de nadal. O seu funeral, ao 
ar, deu ocasión ao abade da 
Ameixenda para expoñer a sua 
mentalidade saducea. Dixo An
drés Arjomil que a culpabilida
de da corrupción xeral de hoxe 
en dia era do Governo do 
PSOE; dixo o mesmo que o 
bispo valenciano de Mondoñe
do, Gea Escolano. Que tipo de 
análise e que tipo de cregos 
están a facer estes dictames? 

dotes enriquecidos coa alianza 
cos impérios helenistas e co ro
mano. A sua linguaxe conxuga
ba a ortodóxia relixiosa coa he
teropraxe. Caifás e Anás eran os 
máximos exemplares desta fau
na: família enriquecida co negó
cio do templo, eran capaces de 
condenar ás maiores penas aos 
israelitas por violar verbalmente 
calquera precepto cultural. lan 
de bracete cos governadores 
acomodatícios, 
pero denuncia
ban a Roma 
aos que esixian 
o cumprimento 
da xustiza. Ta
les saduceos fa
c i an de quinta 
columna do sec
tor acomodatí
cio do lmpério. 
Resultaban tan 

Denúncian as 
corruptelas 
pero só cando 
afectan a 
partidos non 
conservadores. 

odiosos para os "israelitas ho
nestos" como para os "romanos 
ilustrados" tales como os Flavios 
ou os Antoninos. 

Na nasa realidade sociopolíti
ca, estes saduceos aproveitan 
a situación para apoiar a volta 
dos grupos dominantes do 

apoiaron colectivos de faciana 
galega conservadora que os 
dotara de postas nas caixas de 
aforro, v.g. na de Ourense. 
Agora foron desprazados e re
pensan a sua ubicación. Neu
tros lugares veicularon candi
daturas "independentes de de
reita" ou da UCD e, ao quedar 
desubicados, emprenden polé
micas furiosas ca centroes
querda e, incluso, abandonan 
por un intre, a sua fanática opo
sición á esquerda nacionalista. 

Este sector "confesional", tanto 
clerical como laical, ten relevo 
social en Galiza. Forma unha 
casta pseudorrelixiosa, saducea. 
Denunciar a sua heteropraxe e 
desenmarcar a sua ortodóxia in- 1 
teresada é unha tarefa de loita a 
prol da ética social, de iso que 
eles alardean posuir, pero que 
só posuen como disfrace. Acoi
telan o corazón dos cidadáns 
cando invocan o "Evanxeo" ou o 
respeto a ritos relixiosos para a 
sua loita política de camaleóns, 
cando son capaces de pervertir 
a litúrxia da esperanza nunha la
goa de prevaricacións. 

Son unhas análises superficiais, 
banais. A realidade social , aprei
xada por bos inquéritos socioló
xicos, maniféstase moito máis 
complexa: vivimos nun cámbio 
cultural no que a ética pública in
da non está consensuada, nen 
recebe os apoios necesarios. 
Tales apoios deberían prestarlle
los todas as institucións, igrexas, 
medios de comunicacións, etc. 
Atribuir a unha instáncia soa, por 
importante que sexa, a respon
sabilidade é proprio de ignoran
tes ou de mal intencionados. 

Franquismo, para denunciar as Aqueles prototipos "saduceos, 
corruptelas presentes, pero só fariseos", ... son algo máis que 
cando afectan a partidos non lembranzas históricas dunha 
conservadores, sexan estatais época, son retratos de formas 
ou desta nación. Teñen espe- humanas deshumanizadas que 
cial teima contra os partidos de se repiten cronicamente. O Sr. 
esquerda porque cuestionan a bispo de Mondoñedo, Sr. Gea 

É curioso que un certo sector do sua mediación do relixioso con- Escolanmo, don Andrés Aljomil 
clero, tanto católico como dou- taminado cos intereses econó- etc., son parte dun, colectivo di-
tras confesións , uti lice esta si- micos de casta. fuso e agresivo. As veces te-
tuación como arma política. Son ñen orixe integrista, outras sa-
indivíduos con raíces saduceas. Hai por toda a xeografia galega ducea; saben unir esforzos en 
Saduceísmo era a corrente xu- unha vasta rede destes "nego- coxunturas de perigo. • 

1 dea (s. 1 d.C.) de levitas e sacer- ciantes clericais ". Nalgures FRANcisco CARBALLO 
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Simposio de Antropoloxía 
In Memoriam Bouza Brey 

Galle/a e América 
En convenio coa Consellería de Relacións lnstitucionais 
e Portavoz do Goberno 

Galicla Terra Nai 

Actas do Congreso Internacional de Arquitectura 
Institucional. 
Volume l. 

Autopoética 
Fermín Bauza Brey, 1935 
Ed. facsímil (2 vol.) 

Catálogo da Exposición "Galicia e América: Cinco sécu/os 
de Historia,; 

Corpus de inscrlcións romanas de Gallcia: Provincia da 
Coruña 
Baixo a dirección de G. Pereira Menaut 

Gal/cía e América: unha contribución bibliográfica 
Directores: M. X. Rodríguez Galdo; P. Freire Esparís 
e A. Losada Alvarez. 

A ALDEA 

- A consideración das asocia
cións de defensa ambiental co
mo un ·dos axentes do Plano Hi
drolóxico.+ 

AsEMBLEA DE GRUPOS 
ECOLOXISTAS E NATURALISTAS 

DE GALIZA 

O novo 
catecismo 
em galego? 
A traduc;om espanhola do novo 
catecismo e notícia e negócio 
e.ditorial. A comunidade galega 
em cuja seio se assenta umha 
importante comunidade cristiá fi
camos desvalidos no nosso di
reito e dever da igreja de reno-

. varmos o nosso ideário na nossa 
· própria língua. 

Quando os cataláes já preparam 
a sua edigom polo Semináro lnter
dicesano de Catequese da Cata
lunha e Baleares, as dioceses da 
Catalunha e a Conferencia Epis
copal Tarraconense, e os bispos 
vascos estám a debater o tema, a 
igreja galega sequer informa do 
seu posicionamento no tema. 

Esta éa cooficialidade. Este é o 
compromisso da nossa igreja. 
Esta é a inércia própria do nos
so País. 

Nom faz mal. Alguns ternos so
lucionado o problema com ou
tras garantías, com seriedade e 
rigor linguístico nom subsidiário 
do espanhol. + 

JOSÉ LUIS VIDAL CARVALHO 
( ÜURENSE) 

reinventou o contrato 
de tres meses. 
Seleciona aos seus 
empregados mediante 
unha empresa de 
consulting laboral, : 
faiiles un contrato dun 
ano (mfnimo legal na 
actualidade), e, cando 
cumpren os. tres 
meses do periodo de 
proba, despídeos 
alegando que non 

• deron a talla. 

Non é certo que no , 
mielo das cidades, non 
se fale galega. Fálano 
os camareiros, as 
señoras da limpeza, os 
policias de patrulla e, á 
noite, os borrachos. 
Língua proletária do 
meu povo, que decia 
Celso Emílio. 

No album 
fotográfico diário de 
Manuel Fraga hai un 
acompañante novo. 
Saen no xornal 

Guía dos fondos do Arquivo 
do Museo de Pontevedra 
Xosé Filgueira Valverde 

Libro do Concello de .Santiago (1416-14RR) 
Transcrición e estudio por Angel Rodríguez González 

Minutario notarial de Pontevedra (1433-1435) 
Transcrición e estudio por Angel Rodríguez González 

e José Armas Castro 

As obras "en curso no Camiño de Santiago 
(Informe) 28 p. 

Odisea 
Homero 

Versión galega de Evaristo de Sela 

Os ríos galegos 
Francisco Río Barja 

A vida do Beato Aparicio nas estampas 
de Pietro Bombelli (1181) 
Facsímil 
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~fillA ALDEA 

intercambiándose 
discursos, inaugurando 
aulas con pingueiras. 
É un señor de lentes, 
bigode, universitário 
e con apelido de sá de 
xogos. 

TVE-2 tivo o acerto 
de incluir un ciclo de 
Bertolucci en versión 
orixinal. A emisión de 
11 Conformista era 
prometedora. Mágoa 
que o orixinal fose en 
inglés, curiosa língua 
que, sen embargo, 
nunca se falou en 
ltália. 

••••••••••••••• 

GLOBAL 

SILVAR Lixo 
Ultimamente veñen helicópteros 
pala zona de Beade, xa que lo
go, certo dia observei como tira
ban "porquería" nunha zona de 
Beade-Vigo; parece que os orga
nismos dos que dependen esas 
persoas non vixian a sua condu
ta, polo tanto estes organismos 
contradin a sua postura. Por un
ha parte tropézase en todos os 
contedores que non hai moito 
tempo espallaron por todas as 
parróquias da cidade, é sen em
bargo este helicóptero deixou 
c¡;iir en pleno campo, perta dun
ha casa, auténtico lixo. E é que 
asi están as causas, cando per
soas do pavo decian que os 
montes os queimaba ICON. Ago
ra os helicópteros paseanse en 
liña. Se o campo o traballo o la
brego os helicópteros os condu
cen os pilotos. Procuremos que 
a basura seña levada para a de
puradora e a maldad seña ente
rrada.+ 

NEMF.SIO GoNZALEZ 
(Vigo) 

r----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Vitória 
(incompleta) 
da loita polo 
Hospital 
Comarcal 
do Salnés 
A aprobación polo Parlamento, 
en sesión plenária celebrada o 
pasado Luns dia 21 , da "lei de 
presupostos da Comunidade 
Autónoma da Galiza" para 1993, 
fechou un capítulo máis da his
tória particular do hospital co
marcal do Salnés que comezou 
hai bstantes anos, e que segura
mente ainda lle faltan moitas pá
x in as por escreber até o mo
mento da sua materialización. 

Nesta lei aprobada polo Parla
mento, recóllese unha partida 
económica de 50 millóns de pe
setas para a elaboración do pro
xecto do hospital. Ademais, lago 
da emenda do Xoán António 
Garrido asumida finalmente po
lo Grupo Popular, aparece outra 
consignación económica de 300 
millóns de pesetas para a. pri
meira fase do hospital comarcal 

1 do Salnés. 

testo con claridade as intencións 
prévias das Autoridades Sanitá
rias e do- Governo da Xunta para 
as que non entraba dentro dos 
seus planos o início das obras do 
hospital no 93. Só a última hora e 
como consecuéncia da ameaza 
do señor Garrido de votar as 
emendas da oposición, non lles 
quedou máis remédio que asumir 
a sua emenda 
dos 300 millóns 
para a primeira 
fase, evitando 
deste xeito a 
perda da maio
ria parlamentá
ria nunha vota
ción do pleno. 

A presión social 
á que se viu so
metido o depu
tado arousano 

A presión 
social fixo 
mudara 
primeira 
posición 
de Garrido, 
deputado 
popular. 

do Partido Popular, señor Garri
do, por parte da Opinión Pública 
en xeral e dos Meios de Comu
nicación e da Comisión Viciñal 
en particulat, orixinou un cámbio 
drástico e repentino na sua pri
meira posición contrária á apre
sentación dunha emenda ao 
proxecto de presupostos, que ti
ña expostos publicamente tan 
só uns días antes na mesa re
donda organizada pola Comi
sión pro-Hospital. 

ria parlamentária, que ás veces 
utiliza esa maioria para gover
nar sen ter en conta os intere
ses e necesidades da xente. 

Un pouco antes, o dia 4 deste 
mesmo mes, publicouse no 
D.O.G. un Decreto polo que a 
Consellaria de Sanidade criou a 
área de saúde do Salnés. Tal é 
como se recolle no mapa ad
xunto, integran esta área de sa
úde os concellos de Catoira, Vi
lagarcia, Vilanova, Cambados 
eRibadumia. 

Totalizan estes concellos aproxi
madamente 70.000 habitantes. 
(Os concellos de Valga, Caldas, 
Portas, Meis, Meaño, O Grave e 
Sanxenxo continuan pertencendo 
á área de saúde de Pontevedra). 

Aténdese desta forma un pedi
mento dos viciños e viciñas tra
mitadas mediante a Iniciativa 
Lexislativa Popular para a cria
ción da área de saúde do Sal
nés e que foi asinada por 
20 .000 persoas, maioritaria
mente habitantes da nosa co-
marca. 

Estas disposicións legais apro
badas pola Xunta da Galiza po
sibilitarán melloras significativas 
na atención sanitária da nosa 
comarca. 

------------~-l Nesta ocasión, as preocupación 
1 Todo o proceso seguido no deba- e mobilizacións viciñais teñen Con ser importantísimas estas 
l te dos orzamentos puxo de mani- influído nas decisións da maio-· decisións, resultan incompletas 
1 . 
1 

ano 92 , e 
que se su 
pón a base 
das suas 
decisións. 

O labor per
severante 
de concien
ciación , rei
vindicación 
e de denún
cia realiza
do por parte 
da Com í- 1 

por non reco
ller un proxec
to global con 
prazos e pre
supostos para 
a continuación 
das obras do 
hospital co
marcal até a 
sua termina
ción e conse
g u in te posta 
en funciona
mento tal co
mo reivindica 
a Comisión 
Viciñal. 

. ._r'b~;~Oo _ sión Viciñal 
(, pro-Hospital 

r--'--... l ..... ,;.. ~· \ ......,i, Comarcal 
Ao noso en- \~i. i\.

1 
'" durante os 

tender, será / .-- · --~ tres últimos 
esta unha das Saa<..,º anos , ten 
esixéncias contribuído 
que debere- para que a 
mos transmitir Consellaria 
á Consellaria Área de saude do Salnés. de Sanida-
de Sanidade imediatamente. de e o Governo da Xunta aten

Ademias, a Consellaria de Sa
nidade debe dar cumprida infor
mación sobre o tipo de hospital 
que ten previsto construir, toda 
vez que xa delimitou a área de 
saúde do Salnés, quedando in
tegrada semente por cinco con
cellos. Portando, debe facer pú
blico o estudo sobre a situación 
sanitária da nosa comarca ela
borado polos servizos técnicos 
da própria Consellaria e para o 
que se consignaron 25 millóns 
de pesetas nos orzamentos do 

desen as xustes reclamacións 
dunha grande maioria de habi
tantes do Salnés. 

En calquer caso, independente
mente do conseguido até o mo
mento, eremos que pagou a pe
na o esforzo realizado e mani
festamos a nosa vontade de 
continuar traballando para posi
bilitar unha mellara na atención 
sanitária da nosa comarca.• 

X. M. FERNANDEZ MARTINEZ 
en representación da Comisión 

Viciñal (Vilagarcia) 

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

+ Deséxanlles un 

VIGO: 
Avda. da Florida, 6 - Travesas 
San Roque, 156 
Salamanca, 12 (frente Povisa) 
Zamora, 61 
Zamora, 28 
Travesía de Vigo, 125 
Pi i Margall, 143 - Peniche 
Rosalía de Castro, 45 
Sanjurjo Badía, 93 
Fragoso, 56 

OICOca's 
CElllTROS DE PERFUMERIA - DROGUERIA 

Lorient, 14 (Balaidos) 
Camelias, 107 (esquina á 
rúa Ourense) 
Travesía de Vigo, 159 
Vía Norte, 31 
Pizarro, 95 

MARÍN: 
Calvo Sotelo, 6 
Calvo Sotelo, 133 
Real, 3 (Cantoarea) 

OPORRIÑO: 
Ramón Gonzáiez, 17 

ARCADE: 
J.Solla,33 

BAIONA: 
Avda. Monte-real, 5 
(á beira da gasolineira) 

fe 1 i z 

& 
RIVADAVIA: 
). Antonio, 7 
(frente ao Cine Río) 

OURENSE: 
Avda. da Habana, 115 

AGUARDA: 
Joaquín Alonso, 1 
(esquina á Praza Nova) 

1993 • 
PERFUMERIA - C:OSMETlCA 

VIGO: 
Sanjurjo Badía, 210 

Urzaiz, 190 

Especialistas 
en perfumes. 

Ternos o agasallo 
que precisa. 
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Na primavera despéxase a incógnita 
de poder percorrer en coche o Camiño de Santiago 
Os cartas do Xacobeo inspíran a vea lírica de Alfredo Conde 

• XAN CARBALLA 

O Ano Santo, 
convertido cunha hábil 
operación en trampolín 
de lanzamento turístico
cultural, ten no Camiño 
de Santiago, como rota 
cultural de primeiro 
orde, un dos seus 
pontos fundamentais de 
acción. A polémica no 
seu arrarixo determinou 
tamén que distintos 
critérios e manexan á 
hora de entender a 
proxección do país. 

O enfrentamento político soterrado 
dentro do Governo Fraga, por mor 
da polémica nas obras do Camiño 
de Santiago, foi atallado por se
gunda vez coa eleición dunha sub
comisión de seguimento. Coa me
tade das obras realizadas, ninguén 
se atreve a meter man a fondo nun
h as infraestruturas como as do 
Monte do Gozo, contestadas até 
por quen defenden como mal me
nor alguns dos estropícios realiza
dos en diferentes tramos desde o 
Cebreiro a Compostela. 

A Conselleria de Cultura publicou 
neste mes de Decembro unha por
menorizada Delimitación do Cami
ño, que inclue unha zona de pro
tección de vários qlli1ómetros én 
amba marxe do Camiño. Alén 

da polémka das obras que mudan 
en pista forestal o que foi pensado 
como rota pional, mesmo Primeiro 
Itinerário Cultural Europeu, os 
concellos polos que pasa teñen co
mezado a protestar e, baixo a argu-

Alfredo Conde, aspira de novo a unha Conselleria. 

Vestidos de gale.go 
A gran operación política de Ra
món Piñeiro, tivo o seu mel1or 
discípulo no actual presidente da 
Xunta. O análise dos seus textos 
e discursos, en relación á cultura 
galega, desde a sua etapa como 
ministro de Franco á actual fase 
autonómica, non resistiron a 
análise. 

Con efeito a galeguización de par
tidos españois promovida e argu
mentada por Ramón Piñeiro foi 
ben entendida polo política de Vi
lalba que, de_sde os prólÜgos que 
Be escreben para libros como A 

Rosa de Cen Follas de.Ramón Ca
banillas ou pequenos opúsculos so
bre Alvaro Cunqueiro, deita as 
suas contradicións co pasado, co
mo se v.iu desque foi investido pre
sidente en Febreiro do 1990. 

Antón Capelán (n2 507 de ANT), 
argumentaba por extenso esta vira
xe de Fraga "eremos que este ache
gamento seródio de Fraga á obra 
de Alvaro Cunqueiro non se debe a 
motivos estritamente literários, se
nón que forma parte dtmha coidada 
operación de enmascaramento ide
olóxico". + 

mentación de lesionar intereses vi
ciñais, queren que esa distáncia de 
protección se reduza a 25 metros 
( vintecinco ! ). 

A Delimitación implica que cal
quer actuación na distáncia de pro
tección supón que Património teria 
que ter unha vixiáncia especial de 
calquer actuación urbanística, polo 
que se limitarían os intentos de es
peculación, que en definitiva ta
mén alimenta a existéncia dunha 
cuase estrada que é o que se estaba 
superpoñendo polo primitivo tramo 
galega do Camiño Francés. 

ANXO IGLESIAS 

Portomeñe redivivo, 
Conde ao axexo 
Durante este 1992 a Conselleria de 
Portomeñe conseguiu definitiva
mente renascer da sua própria falta 
de obxectivos, cando o seu titular 
conseguiu converter o Xacobeo-93 
no programa estrela da Xunta cara 
ao ano eleitoral. A manchea de car
tas para todo tipo de utilización -
relacionadas ou non con algun con
tido xacobeo- veñen sendo en todo 
o 92 cousa de cada dia: concursos 
literários, equipas deportivas, pro
gramacións musicais e a criticada 

contratación, para non se sabe ben 
que, de Julio Iglésias, obscurecen 
definitivamente o labor da Conse
lleria de Cultura, que apenas puido 
levantar a voz timidamente para 
protestar polos atropellos das obras 
do Camiño. 

Un Daniel Barata, que xa anúncia 
publicamente que non recunca 
ainda que o chamen, ve como a sua 
Conselleria vai perdendo poder e 
orzamento, mentres Alfredo Con
de, xa no colo popular no que ser
ve de carné galeguista de apresen
tación, déixase agarimar polo seu 
regreso ao poder e procura, sotto 
voce, colaboradores para a sua hi
potética reentrada nun posíbel go
vemo de direitas. No intercámbio 
de prebendas a composición do 
texto da Cantata Xacobea non seria 
a menor despois dos multirnilloná
rios guións que fará para a série do 
Camiño que dirixirá Alexandre 
Cribeiro. Conde ven de escribir 
3.000 versos logo de insistir até o 
fastio que "non son poeta'', e "que 
ben fixen en non publicar os meus 
versos de mocidade". 

Programación 
de espectáculos 

O anúncio das programacións para 
o 93 supón a continuación dunha 
política semellante á seguida en Se
villa. Concentrando a atención en 
Compostela, conséguese que espec
táculos da indústria cultural que te
rian difícilmente chegada a Galiza 
recalen na capital atraguidos polo 
imán dos anunciados seis millóns 
de visitantes. A programación tanto 
do Concello como da Xunta pode 
ser obxecto de críticas pero cando 
menos, dentro dunha fervenza de 
actividades, inclue unha importante 
preséncia galega. Mágoa que unha 
parte dese investimento non sirva 
precisamente para que ese apoio a 
iniciativas nacidas no próprio país 
se prolongue no tempo.+ 

Castelao, da censura á edición crítica 
En Xaneiro pasado a TVG emitia, 
pésia a coñece'r a censura, o filme 
do documentalista arxentino Jorge 
Prelorán, un intento encomiábel de 
aproximar a figura política e artísti
ca de Castelao, primeiro á comuni
dade que o acolleu no exfüo e des
pois a novas xeneracións de gale
gas. A censura, inspirada desde a 
estrea da película por un Garcia Sa
bell que a consideraba un suicídio 
político pola sua áceda crítica á 
monarquia, foi perpetrada polos di
rixentes do Grupo Nós, discutfbeis 
herdeiros legais, que non intelec-

. tuais, do filme de Prelorán, un cine
asta que recebera o Osear polos 
seus documentais. 

A emisión non foi retrasada e mes
mo unha banda sonora, con defec
tos de audición e gravada orxinaria
mente cun diglósico emprego do 
galega, non foi recomposta cos mo
dernos médios dos que dispón a 
emisora pública galega. Unha polí
tica de doblaxe que serviu, en certa 
medida, para anunciar a posta en 

marcha do critério popular de cas-· 
telanizar a programación da TVG, 
non dobrando filmes (por exemplo 
a série de Cantinflas) ou determina
das telenovelas, "para non deturpar 
o seu característico acento". 

Memória histórica 

Definitivamente, cando se cumpri
ron cen anos do nacirnento de Fran
co, demostrouse que a recuperación 
da memória histórica mutilada pola 
Ditadura e polo medo xeneracional, 
segue despertando curiosidade e 

desexo. O éxito dun libro sobre as 
actividades guerrilleiras de Benig
no Andrade Foucellas, as homena
xes a Lois Peña Novo ou Portela 
Valladares, o debate na Pobra sobre 
a procedéncia dun monumento a 
Calvo Sotelo ou o éxito de público 
das exposicións sobre a emigración 
galega foron boa mostra. Dttrante o 
ano en que Isaac Diaz Pardo e Paco 
Femández del Riego receberon re
coñecemento da Universidade, am
bos e dous non esqueceron lembrar 
a sua débeda co pasado, "esta me
mória,, ainda perdida, inqueda a al
gunha xente nova, que desespera 
neste tempo de dilemas, incertidu
mes, e moito comércio, tentando 
recuperala". (vd. A Nosa Terra 
n2508). · 

A edición crítica do Sempre en Ca
liza, recentem.ente apresentada, en 
coedición do Parlamento e a Uni
versidade é un fito máis na recupe
ración da obra de Castelao que cha
ma, ano a ano, a unha edición das 
suas obras completas.+ 
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O galega, entre a pasividade administrativa 
e a forza de base 

O galego no ensino non gañou posicións nunha década 

Maior ilusión nas raices frente 
ao comércio musical planetário 

Galiza non é unha excepción na de
formada aldea global, e a dinámica 
musical galega galega segue o seu 
curso, mália as eivas próprias dun
ha sociedade non normalizada. En 
A Coruña artellouse a Orquestra 
Sinfónica de Galiza, que na sua 
posta en marcha non contou coa 
presenza de nengun músico galego. 
Mentres tanto, Enrique X. Macias 
consolidase como baluarte da músi
ca contemporánea por Europa 
adianta e declara "polo de agora, 
apenas fun interpretado por músi
cos galegos. Non son eu quen poda 
responder pór que . Non o sei". 
Neste eido a notícia que pecha o 
ano é a gravación da Cantata Xaco
bea composta por Roxélio Groba. 

Xosé Oliveira, Ricardo Portela, Cé
sar Cachafeiro, nomes de egréxios 
gaiteiros que finaron no 92, cobrin
do de loito a nosa música popular, 
deixan o legado do seu bon facer, 
mália que a incipiente tecnoloxia 
non permitiu inmortalizar todo can
to tan sinalados intérpretes deron 
de si en vida. 

Continuadores da tradición, Gaitei
ros Treixadura déronse a c_oñecer 
cando a primavera veu agrornar os 
seus prirneiros froitos e son a novi
dade do ano no folk tradicional. No 

folk renovador Trisque! superou 
con éxito o seu batizo discográfico 
e ambos e dous grupos son impor
tantes mostras do interese da moci
dade polo noso folclore. Novos 
grupos vanse artellando como se 
esa pantasma poderosa que é o 
mercado tivese sítio para cada un 
deles. 

A homoxeneización universal dos 
gostos musicais é o grande perigo 
do que advertiron vários cantores: 

Serrar: " .. . a música que impoñen os 
meios de comunicación e a indús
tria é unha música homoxénea, que 
vende, que curiosamente sensibiliza 
o corazón dun elemento que vive en 
Melboume, que outro que vive en 
Nova Delhi ou en Santiago .. . " 

Fausto: " ... a música popular está a 
resistir a tiranía da uniformización, 
norneadamente do rock. Se obser
vamos este fenómeno, comproba
mos que todas as persoas reaxen de 
idéntica forma, sexa o país que se-
xa ... ". 

Mª del Mar Bonet: "A xente que 
disfroitaba coas nosas cancións, 
c;ando chegou ao poder o primeiro 
que fixeron foi defender a música 
cantada en inglés".+ 

No lapso que vai da celebración do 
Seminário de Planificación Lin
güística ao do Simpósio Europeu 
de Línguas Minorizadas, ambos e 
dous en Compostela, a política lin
güística emanada desde o poder 
galego, ten camiñado por un pe
queno carreiriño, que ten como fi
tos a atitude lingüística dalguns de
legados das Consellerias e a inibi
ción ante o informe do Instituto de 
Ciéncias de Educación sObre o es
tancamen to no uso do galego no 
ensino. Por frente seguen sendo as 
agrupacións de base quen aguilloan 

. os avances e denúncian a pasivida
de 'guvemamental. 

Con efeito, o caso Erica-Mel desta
ca porque amosou como en aspec
tos aparentemente marxinais se 
exerce unha represión subtil que 
impide a normalización. As cam
pañas para extender os usos do ga
lego no comércio e nas empresas, 
algunhas das cales adquiriron este 
ano importantes compromisos coa 
língua, mesmo con axudas oficiais, 
tiñan unha contraproducente oposi
ción coa persecución burocrática 
do Delegado de Indústria coruñés a 
unha empresa que etiquetaba en 
galego ug Produto Galega de Ca
lidade. Un delegado que se inibe 
perante a masiva preséncia de todo 
tipo de productos no mercado que 
incumpren as leis galega e estatal 
de etiquetaxe. 

Nas tareas de base, a cada con . 
maior preséncia social, destacan a 
Mesa pota Normalización Lingüís
tica e a Asociación de Funcionários. 
A sinatura dun protocolo de gale
guización das festas, de fornecer 
lingüístas para as empresas, da edi
ción dos Contos do Castromil, ao pé 
de campañas continuadas de apoio á 
rotulación en galego ou de normali
zación de impresos e da vida admi
nistrativa en oficinas bancárias, a 
aparición dos primeiros programas 

informáticos en galego ou a insis
téncia en suprimir trabas legais para 
galeguización de nomes e apelidos 
en galego, tiveron contrapartida no 
pesimista informe do ICE sobre o 
galego no ensino, que non teria me
llorado en dez anos con incumpri
mento continuado dos mínimos le
gais. O informe foi retrucado indi
rectamente polas declaracións de 
Eduardo López Pereira (director do 
programa EDAL), que resume a po-

lítica lingüística na que vivimos e o 
papel que reserva ao galego: 

"-Que contestaría a aqueles que din 
e eu, para que quero o galego? 

Se só ve un elemento utilitarista ou 
pragmático, isto é verdade. Sen 
embargo, se queres coñecer as tuas 
raíces culturais e que se manteñan, 
moitas só se conservarán na língua 
própria".+ 

Teatro atomizado 
e aires privatizadores 
A estrea, demorada 
durante sesenta e tres 
anos, de A Lagarada 
de Ramón Otero Pe
dra yo, no pazo de 
Trasalba, o establece
mento dunha progra
mación atomizada po
las subvencións en 
pedrea e a proposta de 
privatización do Cen
tro Dramático, formu
lada pola actual direc
ción, son as tres a ca
racteris tic as sobran
ceiras do ano teatral. 

A cenificación do 
texto de Otero no pa
zo do autor e no tem
po da vendima estivo rodeada de 
atrancos. O primeiro fora un retra
so dunha semana, seguido da enfer
midade do protagonista Andrés Pa
zos; previamente, a profisión tea
tral retrucou airadamente unhas de
claración de Camilo Valdehomas, 
responsábel da dramatúrxia, que 
instaba ao teatro a sair da paralise 
criativa en que se atopaba. Con in
comenmentes de forma e de dota
ción, A Lagarada foi o espectáculo 
teatral do ano retirado de cartel ou-

travolta coa polémica: 
o expediente adminis
trativo do CD-IGA
EM a Camilo Valde
horras, e a reclama
ción deste por impago 
do seu labor. 

No entanto, o IGAEM 
reducía a programa
ción do Centro de tres 
a duas obras e Manuel 
Guede reclama a cria
ción dunrnha compa
ñia nacional de xestión 
privada que ustituiria 
o papel do Centro. 

En Novembro houbo 
en Compostela unha 

nova edición da Feira do Teatro 
con representación de grupos de to
do o pais. Os críticos coincidiron 
nas suas gabanzas a duas obras: o 
sainete do Señor Paco, de Carlos 
Blanco e o Café Acustico 

O CD apre entará esta tempada Un 
Refaixo para Celestina, de Blanco 
Amor e Leoncio e Lena de Buch
ner. O CD limita o seu cartel habi
tual desde o 84 de tres a duas 
obras.+ 

O ano da marte de Avilés de Taramancos 
As Letras Galegas perdían, no ano 
que adicaban a Fermin Bouza 
Brey, a unha figura señeira e sim
bólica. Despois dunha longa enfer
midade falecia Antón Avilés de Ta
ramancos, o home que experimen
tou a emigración, recuperou a terra 
na madurez e que cantaba a pátria 
e o amor cun mesmo acento telúri
co. A despedida na sua aldea foi 

unha manifestación de sentirnento 
profundo, nun ano que tamén nos 
fixo contemplar a morte doutros 
dous bardos: Cuña Novas e Maxi
mino Castiñeiras , o poeta da 
Mahia. 

Por. fin a Académia Galega se deci
día a deixar de atender a figura de 
Eduardo Blanco Amor, un dos no-

sos escritores máis importantes e 
que ten ainda parte da sua obra (p. 
ex. La Catedral y el Niño) en edi
tar e e parexida unha enorme obra 
xomalística poor Galiza e América. 
As Letras-93 van ter no seu oficio 
apaixonado un bon espello para xe
racións de escritores que comezan 
e un autor incómodo e difícil de 
asimilar.+ 

O enterro de Avilés de Ta.ramancos na sua aldea natal foi unha mostra de sentir popular. 
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PORQUE QUEREMOS SABER D E NOS 

O me{{or agasa{{o: un {i6ro 

1\f,cordos do mozo 
Mosquera1 quinto do 98 

Üs escritos de Cesáreo Mosquera (1876-1955) 

recollen as lembranzas da aldea, nenez e 

alistamento como quinto para Filipinas, peripecias 

militares na Compañía de Cazadores, e vida dos 

soldados nas vilas e aldeas filipinas. Volta de 

Mosquera a Galicia e posterior emigración a Brasil 

e !quitos (Perú) onde se establece primeiro como 

barbeiro e logo como dono dunha das máis 

importantes librerías do país. Un segundo 

documento é o diario de operacións dende 

xaneiro de 1893 ata a rendición de Manila en 1898. 

Inapreciabeis documentos sociolóxicos 

ViñÓs do 1?jJsa{ e 
do Condado 

Un paseo polos viñedos, adegas, 

alambiques e tabernas do Baixo Miño 

feito co bo pé de Elíseo Alonso. 

Todo o proceso de vinificación dende a terra ata a 

Os libros que 

mesa, a historia, os monumentos, caraterísticas dos 

viñas, adegas da zona, comidas máis axeitadas ... 

en 200 páxinas ilustradas con gravados de época e 

numerosas fotografías a cor. 

da vida mariñeira, urbana e campesiña. O vivir 

cotidiano captado pola cámara dos mestres da 

fotografía e dos "retratistas de caixón", vellos 

artesáns de gardapó, sabas e trípode ao lombo. 

O DOMINGO CUBANO D() ' '· 
(j-a{icia: tfJagos, 
so{datfos e viazy,iros "CAÑONERO"' LUACES . 

galegas: as mans de Jlmérica 

Ü s camiños dos emigrantes deixaron rodeiras 

que aparecen por todo o mundo a pouco que se 

removan as silvas do tempo. Somos, con Irlanda _e 

Grecia, o país máis emigrante do mundo. 

Recuperar as cadras de tanto mapa trabucado só 

será posíbel dende a contestación leal a unha 

pergunta sinxela: ¿por que emigramos tanto os 

galegas?. As pezas da crónica perdida comezan a 

acaer con harmonía nesta páxnas conmovedoras 

que compuxeron Gonzalo Allegue e a súa equipa. 

(j-a{icia1 o oficio de vivir: 
Jl terra, O malí Jl cúíatfe 

Insólita recuperación en máis de s~tecentas 
páxinas e seiscentas fotografías, de case cen anos 

todos os galegas 

Máis de duascentas páxinas de 

percorrido histórico a través do 

gravado galego dos séculas XVIII e 

XIX. Trinta e <lúas láminas, exentas 

na páxina, dende o vivir peregrino, 

os mitos e crenzas, ata a Galicia épica 

e lexendaria dos galeóns de Rande ... 

13{anco JI.molí diante 
tÍun zy,iz ausente. 13iografta 

Actemais da case póstuma coquetería de 

reclamarse ambiguamente fillo do elegante 

Custodio, EBA tivo outra - "que compartín con 

Larca"-: por nada do mundo ser un home do 

XIX. "Nacín en 1.900", mentía. Naceu o 13 de 

setembro de 1.897, nonº 27 da rúa Lepanto. 

Segundo a acta bautismal foi fillo lexítimo de 

Víctor Blanco, natural da Inclusa de Astorga, e de 

Aurora Amor. Foi bautizado cos nomes Eduardo 

Modesto ... 

Así comeza un dos caJ?ítulos da biografía de Don 

Eduardo Blanco Amor. Un estudio exaustivo que a 

través de 350 páxinas revela aspectos inéditos da 

vida do eximio escritor ourensán. 

Á venda a mediados de xaneiro. 

deben coñecer!! 

NIGRA IMAXEN s. L. 
Teléfono: (986) 49 05 57 - 29 60 49 VIGO 
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Un policial 
catalán 

Xogo sucio de 
Manuel de 
Pedro lo 

O relato policial catalán ten o seu 
primeiro cultivador en Rafael Tasis 
(1906-1967) que deu ao prelo tres 
novelas de tipo policial: La Bíblia 
valenciana (1955), Es hora de ple
gar (1956) e Un crim al Paralelo 
(1960). Mais os intentos de Tasis 
(puña en cena histórias de antes da 
guerra civil, protagonizadas por un 
policia e mais un periodista) non 
callaron. Contodo, son intentos sé
rios de "nacionalizar" este xénero, 
Joan Fuster dixit. En 1963, Edi
cions 62 lanza ao mercado unha 
colección de novela policial, La 
Cua de Palla, onde aparecen os 
nomes de Simenon, McCoy, Ross 
McDonald, Hammett, Chandler, 
Highsmith, etc. Dos setenta e un 
números -a 
colección desa-
parece u en 
1970; hoxe, rea
parecida, vai 
polos 120, sen
do cada número 
un éxito de ven
das- duas no
vel as en cata
lán, do director 
e fundador da 
colección, Ma
nuel de Pedrolo. 
Un era a novela 
Mossegar-se la 
cua; a outra, 
loe Brut. Dase 
a curiosidade de 
que durante vá
rios anos esta 
última novela 
só se podi en
contrar na sua 
versión españo-
la. Edicions 62 

O autor 
enche a 
novela dun 
exotismo 
velado, 
rozando a 
permisivi
dad e da 
censura 
daqueles 
anos. O 
exotismo 
enche máis 
que a 
intriga 
policial. 

reeditouna en 1975 e hoxe leva 
perto de médio millón de exempla
res vendidos. (Ese mesmo ano es
treouse o filme de J.A. Bardem, El 
poder del deseo, basado na novela 
de Pedrolo. Este, na prensa barce
lonesa, protestou pola adaptación, 
mais, polo contrato que asinara, 

YOGO 
StJCIO 

non podía facer máis que iso, pro
testar. O filme, protagonizado por 
Pepa Flores, pasou con máis pena 
que glória). 

Agora, Editorial Galaxia, na sua 
coleción Árbore, remata de tirar do 
prelo a tradución galega - feíta 
por Leandro García Bugarín
desta novela de Pedrolo, Xogo su
cio. Pedrolo é, foi, un escritor mul
tiforme. Autor de máis de 80 nove
las, de decenas de obras teatrais, 
de centos de relatos, artigos, tiadu
cións -de Sartre a M. Lowry, pa
sando por Lautréaumont e ou
tros-, e mesmo de poemas. A sua 
variada obra conta cos libros máis 
vendidos da literatura catalana ac
tual: Mecanoscrito da segunda 
orixe (Galaxia, Col. Árbore), a 
presente novela, Trajecte final ou 
Totes les bésties de cárrega (1967). 
Esta última, logo da primeira edi
ción, non foi re-editada, por conse
Uos da censura, até 1980, conver
téndose nun best-seller. 

Compre dicer que tal novela -de 
reminiscéncias kafkianas- é das 
piores de PeQI"olo e de toda a na
rrativa catalana. Pero xogouse cos 
símbolos e fíxose unha leitura do 
texto máis kafk.iana do que a mes
ma novela. 

Mais falernos de Xogo sucio. A 
presente novela non é a única poli
cial do seu autor. Ten outras: Es 
vessa una sang fácil (1954); a sua 
primeira novela publicada), L' ins
pector arriba tard (1960), Mosse-

espácio literário próprio e 
realiza, segundo as suas 
palabras, "unha longa reflexión 
sobre a infidelidade do ser · 
humano nesa búsqueda agónica 
de saídas á, traxédia da 
existéncia". A obra de Caride 
Ogando, que antes procurara 
indagar no novela negra, é unha 
peza de ciéncia-ficción no estilo 
de Pohl e Wells, que opta por 
especular coa evolución 
psicolóxica e social do home 
sometido á presión das novas 
tecnoloxias. 

O regreso do 
xornalista 

gar-se la cua (1968) e Algú que no 
hi havia de ser (1974); e algun que 
outro relato e/ou novela, como De
tall d' una acci6 rutinária, que non 
é máis do que unha má adaptación 
de Dossier 51 de Gilles Perrault. 
Pedrolo mostra nesta novela as in
fluéncias que recebeu dos mestres 
que facia traducir para a colección 
que dirixia: Hammett, Chandler, 
McCoy. Pero o escritor catlán · 
adapta estas influéncias á sua es
crita e á sua sociedade. A novela 
desenvólvese nunha Barcelona-en 
pleno desenrolo económico nos 
anos do franquismo. O protagonis
ta é un empregado que se namora, 
á primeira vista, dunha bela e enig
mática muller: "Nunca eu vira per
nas-tan fermosas. Nin uns xeonllos 
tan ben feítos". Chámase Xuna, ou 
faise chamar. El, Xavier. Este vai 
contando o que lle acontece logo 
do seu primeiro encontro con Xu
na, a sua paixón amorosa, _etc. O 
autor enche a novela dun erotismo 
velado, rozando a permisívidade 
da censura daqueles anos. O erotis
mo, en última instáncia, enche a 
novela máis do que a íntriga poli
cial, cuxa resolución o leitor pode 
albiscar a partir da páxina 75. 

Á parte do erotismo, o leitor axiña 
se decatará de duas cousas: unha 
escrita seca - reminiscéncia ou in
fluéncia dos citados novelistas po
liciais americanos- e unha ollada 
compasiva cara os homes e as mu
lleres que povoan o relato. Ollada 
compasiva que atravesa toda a 
obra do autor, e que non podía me
nos que estar presente neste relato. 

Xogo sucio marca o verdadeiro iní
cio dunha novela policial catalana, 
sen concesións na escrita e saben
do atrapar ao leitor tanto no enig
ma como no desenvolvimento da 
acción. Sen finais consolativos e 
con hernies que son os clásicos da 
novela negra: unha mulier ou un 
home que se ven metidos en médio 
dunha traxédia sen querer. E cos 
elementos predominantes da nove
la negra: o diñeiro e mais a paixón 
erótica. 

no e sincero. É unha das novelas 
da protéica e prolífica obra ·de Ma
nuel de Pedrolo<lJ. 

XGG 

1) Da presente edición só cabe lamentar a 
cantidade de erratas que inzan o libro. Ás 
veces chegan a dificultar certos aspectos 
da leitura (páx. 30). Como curiosidade, 
diremos que o editor, saben~o que a pre
sente non é unha- novela de intriga, enga-
de un enigma no pé de imprenta. · 

Divulgación 
do legado 
arquitectónico 

Pacewicz, 
arquitecto vigués, 
Xosé A. Martín 
Curty 

Os seres humanos que non respei
tan e aprenden da súa historia, co
rren o risco de repetir os erros do 
pasado, escrebe o Alcalde de Vi
go, Carlos Príncipe, a xeito de pró
logo do libro Pacewicz, Arquitecto 
vigués, escrito por Xosé A. Martín 
Curty, e editado polo Coléxio Ofi
cial de Arquitectos de Galiza. 

O ambicioso volume dá conta do 
imenso legado arquitectónico de 
Michel Pacewicz. senlleiro e anó-

nimo persoaxe de orixe francesa, 
que aniñou en terras galegas hacia 
finais do século XIX, logo de_ enta
blar amizade con Bieito San}urjo, 
nativo de Tui, que se desplazou a 
París a estudar Arquitectura. Poste
riormente, Manuel Bárcena, Conde 
de Torrecedeira, seria o primeiro 
cliente galego do egréxio arquitec
to, que finou en Vigo en Febreiro 
de 1.921, pousando os seus restos 
no cemitério de Pereiró. 

No seu libro, o tamén arquitecto 
Martín Curty debulla polo rniúdo a 
obra de M. Pa-
cewicz, valén-
dose para iso , 
tanto da escrita 
documentada 
como dunha 
abondosa ilus
tración gráfica, 
que inclue re
producción de 
planos, asi co
mo fotografis de 
edificios vixen
tes hoxe en dia, 
non só en Vigo 
e arredores (Tui, 
Cedeira-Redon
dela), senón ta
mén na Franza. 

A obra está pu
blicada en espa-
ñol (mesmo a 

Ovolume 
dá conta 
do legado 
de 
Pacewicz, 
senlleiro e 
anónimo 
persoaxe 
de orixe 
francesa, 
que 
aniñou en 
terras 
galegas. 

toponímia fica sen respeitar), en 
. espera da correspondente edición 
en galego, prometida polo autor, xa 
que polo de agora, o libro vai ser 
distribuido aos restantes Coléxios . 
de Arquitectos do Estado.+ 

X.M.E. 

Xogo sucio é unha boa novela poli
cial. Sobretodo unha lición: de co
mo unha posíbel influéncia pódese 
converter en pretexto para experi
mentar estas influéncias sobre a 
própria conceición da escrita, e so
bre un momento dado dunha socie
·dade dada. O produto, evidente
mente, non paga royalties; é xenuí- Edifício Gran Hotel en Vigo, obra de Pacewicz. XULIO GIL 

uQha escolma de materiais de 
prensa realizados polo escritor 

. ferrolán, cunha pequena 
iritrodución de Carme Blanco 
que dá conta que foi o próprio 
Carvalho quen "seleccionou os 
artigas, dispuxo a orde, 
estabeleceu o texto, deu título 
ao conxunto e decidiu que eu 
fose a prologuista". 

Literatura galega 
de sempre 
Saen case a un tempo dous 
libros que se ocupan da nosa 
literatura histórica. Dunha 

patrocínio do Colexio de 
Avogados, A nosa terra e nós. 
Escritos en galego é unha 
escolma dos textos dun dos 
máis influjntes políticos 
galegos. O libro vai introducido 
polo historiador de Xosé 
Antonio Durán. • 

Saen os prémios 
Manuel Rivas xuntou no libro 
Toxos e Flores, un mangado de 
traballos que fora esparexendo 
estes anos por diversas 
conferéncias e outros inéditos. 
Xomalismo e literatura danse a 
man, porque é a prensa o 
veículo habitual do escritor de 
Galicia, o bonsaia atlántico, 
emigrante temporal na Irlanda 

do seu admirado James Joyce. 

· banda Xosé Ramón Pena, que 
xa realizara hai anos unha 
antoloxia de textos da mesma 
caste, tira do prelo Manual e 
Antoloxia da Literatura 
Galega Medieval, libro 
pensado para estudantes e para 
leitores do comun. 
Simultaneamente a colección 
Universitária de Xerais dá en 
dous tomos un estudo da Poesia 
popular en Galicia, no periodo 

de 1745 a 1885, realizado polo 
profesor Domingo Blancp 
Pérez. 

Xerais ven de editar os prémios 
de novela própio e Blanco 
Amor: O infortúnio da soidade 
de Xosé Carlos Caneiro e Soños 
eléctricos de Ramón Caride 
Ogando. O escritor de 
Monterrei cria en Aldara un 

· Máis de 
Carvalho Calero 
Sotelo Blanco ven editando 
nestes anos diversas recolleitas 
de artigas de Ricardo Carvalho 
Calero, Umha voz na Galiza, é 

Portela Valladares 
en galega 
Recopilado por Xosé Enrique 
Acuña, coeditado, baixo o selo 
de Casal de Edicións, por tres 
asociacións culturais de base e o 
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INVERNO NADA L E TRÁFICO 

En España marren anualmente máis de.200 persoas por cada millón de habitantes 
en accidentes de circulación. 

O 3 % das persoas feridas nas estradas galegas sofren, tres meses despois_ do 
accidente, invalideces en distinto grao. 

O 10% das estadías hospitalarias en Galicia son consecuencia de accidentes en 
vehículos de motor. 

- Revisa o coche al)tes de viaxares, sobre todo os freos, os neumáticos, a dirección 
e as luces. 
- Non esquezas que o Nadal é unha das datas máis perigosas para o tráfico. 
- Fíxate sempre nas condicións da estrada ( chuvia, neve, xeada ... ) 
- Se vas pasar por portos de montaña leva sempre as cadeas, por se acaso. 
- E en caso de caravana, xa sabes que a única solución é a paciencia. 

. Se tes en conta estes consellos durante a túa viaxe seguro que pasarás un Nadal 
moito máis feliz e desde logo máis tranquilo. Recorda que a maioría dos accidentes 
se pod_en evitar con só tomar algunhas precaucións, sobre todo co alcohol, a 
velocidade e os adiantamentos inadecuados. 

Fai a túa viaxe sen présa, cun pouco de tino xa verás como pasas un feliz Nada/. 

· CONSELLERIA DE SANIDADE 

. 1 
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EIOUl .NACE O R·OSA PORRIÑO . 
"DENOMINACIÓN DE ORIXEN" 

DA EXTRACCIÓN 
DO GRANITO 

NA CANTEIRA 

NAS NOSAS EMPRESAS 
TRANSFORMAMOS 
O-GRANITO 

O CONCELLO DE 
TOKIO É UN 
EXEMPLO DA 
FAMA DO GRANITO 
GALEGO 

__ ,1. .GRANINTER,S.A . 
. ,., 

MODULGRANITO IBERl.CO, S .A. 



Músic~ 
Concerto 
Extraordinário de Reis 
O 5 de Xaneiro, ás 22 h, no Auditório 
de Galicia, en Santiago. The European 
Sinfonia, dirixida por Jesús Echevarría 
e o London Philharmonic Choir, bai
xo a dirección de Jeremy Jackman, e 
que conta con Katia Ricciarielli (sopra
no), Elena Obraztsova (mezzosoprano), 
Laurence Dale (tenor) e Giorgio Sur
ham (baixo); para interpretar obra de 
Beethoven. 

Royal Philharmonic 
Orchestra 
Dia 8, ás 21 h, no Auditório de Galicia. 
en Compostela. Interpretará obras de 
Beethoven e Dvorak, dirixida por 
Yehudi Menuhin. • 

Convocatórias 

O Castelo de Sobroso e 
D. Alejo Carrera 
Concurso periodístico organizado po
lo Concello de Ponteareas, co gallo do 
centenário do nacemento de Alejo Ca
rrera Muñoz. Pode participar todo 
aquel que o desexe, sempre que teña 
publicado o artigo, sobor do Castelo 
de Sobraso e da figura de Alejo Ca
rrera, antes do 30 de Xaneiro de 1993. 
Os artigos enviaranse, libres de gastos 
e por quintuplicado á Biblioteca Pú
blica Municipal de Ponteareas (Centro 
Cultural Isidoro Bugallal , 36860 Pon
teareas), antes do 5 de Febreiro de 
1993; adxuntando os dados do autor e 
unha fotocópia do DNI. Concédense 
dous prémios, un primeiro de 150.000 

.Anúncios de balde 
A nova Agenda 1993 de Mulheres 
Nacionalistas Galegas, que fai um re
passo da víssom da mulher galega ao 
longo da hjstória. pódese conseguir em 
librarlas ou pedindoa ao apartado 308 
de Vigo, ao pre.yo de 1000 pta. 

A Asociación de Solidaridade Galego
Cubana Curros Enriquez, ven de reali
zar outro envio de axuda humanitária 
(medicamentos, calzado, roupa. alÍinen
tos infantis e material escolar). Estase 
preparando un novo envio, polo que se 
require colaboración. Interesados poden 
recibir máis información chamando aos 
teléfonos: 635769, 271812 e 626362; co 
prefixo da Coruña. 

Venden e cruceiros e demais traballos 
en pedra . (986) 70 23 02. 

Fanse cuña publicitárias para 
festas. Megafonia móbil. Atracción . 
Obertura de e pectáculo . Montaxes 
musicai etc. (986) 29 30 48. 

Gostaria topar alguén que tenha grava
dos filmes en VO da ecyom Butaca 
especial da TVG para inter-cámbio. Ti
no Prego. Santiago de Chile 29 A, 52B. 
15.706 (Santiago). 

Aluga-se local amplo en Ribeira, 25 
m2

, con grandes xanelas exteriores e 
con lugar para rótulo. Perto da Casa do 
Concello, r/ Otero Pedraio (Edificio 
Atanes). Chamar ao (981)871216 en 
horas de escritório. 

Ternos livros portugueses, ecoloxis
mo, liberación e música popular (dis
cos e CD). Pide os catálogos temáticos 
á: Libreria Sírius, Travesía de Vigo 17, 
36206. Vigo. (986)279855. 

Faite suscritor da revista O Tran 
Vía. Receberás a revista pontoalmente 

O trinque 

Televisión 

Desde o 3 de Xaneiro a 
TVG reemite unha das 
suas mellores séries, Fe 
de vida, recentemente 
premiada polo INSERSO. 
Protagonizada en 
cadanseu capítulo por 
unha persoa maior que 
percorre a sua vida, é 
unha excelente mostra de 
respeito e bon facer 
televisivo sobre 
realidades vivas de 
Galiza. • 

pta e un segundo de 75.000 pta. 

Certame 
de Poesia 
Infantil 
Poden participar todos os· nenos só
cios da Biblioteca Pública Provincial 
de Lugo con poemas sobre o N adal, 
en galego, con metro e extensión li
bres. Estabelécense duas categorías: 
até os 10 anos e de 11 a 15 anos, con 
tres prémios en cada categoría (lote de 
libros e estatuiña de Sargadelos). To
dos os participantes recibirán como 
agasallo un libro. O prazo de entrega 
remata ás 13 h do 5 de Xaneiro de 
1993.• 

por correo. Cota de suscrición 1.000 
pta. , 4 números ao ano. Mandar peti
cións a: Tran Vía Colectivo, Apartado 
de Correos 136, 36480 O Porriño. 

Negócio anticapitalista con vocación 
cooperativa busca sócios capitalistas 
para a sua expansión. Pódese partici
par desde 300 pta. ao mes. Interesa
dos/as, dirixirse a Librería Sírius, Tra
vesía de Vigo 17, 36206. Vigo. (986) 
27 98 55. 

Rata Subversiva Distribuidora AJter
nativa, é un proxecto de distribución de 
material autoxestionado e alternativo 
(publicacións contrainformativas, cha
pas, camisetas, libros e música antico
mercial), dando sempre prioridade o 
material autoproducido por grupos, se
Ios non comerciais e colectivos que te
ñen outras iniciativas á marxe do siste
ma. Se estás interesado ou queres pedir 
catá logo escreve a: Triñans N11 60. 
15938 Boiro. 

Queria coñecer xente que estívese inte
resada no Galego Reintegrado, para fa
cer un grupo reintegracionista ou so
ciedade cultural na Coruña. Interesados 
chamar ·ªº (981) 269442 e perguntar 
por Carlos ou escreber a: r/ Cidade de 
Lugo 37, 82• 15004. A Coruña. 

Vendo discos e casetes de calquer dos 
3 LPs do grupo de rock alicantino Ba
dana. O cuarto LP editarase próxima
mente. Tamén vendo gravacións de cal
quer LP de Fuxan os Ventos. Contra-re
"enbolso. Escreber a Manoel Bello Sal
vado. Ruada Igrexa nº 9, 15685 Xance
da-Mesia. A Coruña. 

Por cámbio de actividade véndese fur
goneta Fíat Fiorino-D. 18 meses , 
800.000 pta. Telf. (986) 43 38 30, pre
guntar por Lo la.+ 

axenda 
Exposicións 

Galicia Terra Nai 
Até o 23 de Xaneiro, foto
grafía na Estación Marítima 
da Coruña. Organiza o Con
sello da Cultura Galega. 

Galegos, as mans 
de América 
Fotografía na Sá de Exposi
cións Salvador de Madariaga 
da Casa da Cultura da Coru
ña. Até o 10 de Xaneiro. 

Jesús Castañón 
Cerámicas na Galería Sarga
delos de Santiago. 
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Vigo (Dr. Cadaval, 24). 

Ofeitoamán 
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Feira de artesanía. Até o 5 
de Xaneiro na Estación Ma
ritima de Vigo. 

Quessada 
Oleos sobre teas e técnicas 
mixtas sobre taboas da man 
de Jaime Quessada, confi
guran a exposición Busque
das e encontros 11, na Casa 
das Artes de Vigo. Até o 6 
de Xaneiro. 

III Fotoviaxe 
do Verán De Taller 

Pinturas de Leopoldo Nó-· 
voa na Galeria Trinta de 
Santiago. Até o 12 de Xa
neiro, de 12 a 14 e de 17,30 
a 21,30 h. 

Obra de Amélia Queiroz na Galeria Sargadelos de Vigo. Até o dia 16 de Xaneiro na 
Casa da Xuventude de Vigo. 
Mostra das obras participan
tes no certame. 

Museu 
do Povo Galego 
Acol le duas exposicións. 
Imaxes da Arte na Galiza, 
mostra iti·nerante de 198 
transparéncias de Xurxo Lo
bato e Ultimas adquisicións 
e depósitos do Museo. Até o 
31 de Decembro, de 10 a 13 
e de 16 a 20 h pola semana. e 
até ás 19 h sábados. 

Lodeiro 
Pintura na Galería Citánia 
de Santiago, até o 8 de Xa
neiro, de 18 a 21 h. 

América 
tece que tece ... 
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. Exposi-

Televisión 

Vidas Rebeldes 
Dia 2, Sábado, en Butaca 
Especial da TVG. Dirixida 
en 1961, por John Huston e 
con Clark Gable, Marilyn 
Monroe, Montgomery Clift, 
Thelma Ritter e Eli Wallach. 

Lawrence de 
Arábia 
Dia 3, Domingo, en Entrada 
Libre da TVG. David Lean, 

Cine 

Cine de 
Animación en 
Cinemascope 
Na sá de proxección do 
Centro Galego de Artes 
da Imaxe (CGAI), .r/ Du
rán Loriga 10. A Coruña. 
Os dias 6 e 7 de Xaneiro, 
o ciclo ábrese cun Trai
ler explicativo da técni-

ActOS 

Festas 
Dia 7, Xoves, festas en 
Tui, Bastabales (A 
Amahia-Santiago), Lai
ño, Illa de Arousa e ou
tros moitos pontos da 
Galiza.+ 

ción de tapices cedidos por 
Pilar Sampedro. 

Grupo Eixo 
Mostra de pintura na Casa 
da Parra de Santiago. 

III Bienal 
Internacional 
de Arte 
Na Sá Araguaney de San
tiago. 

F eitura Artes 
Plásticas 
Mostrados trabaJlos do cer
tame no Ateneo de Ferrol. 

Recordos de 
Xoguete 
Até o 6 de Xaneiro, na Casa 
das Artes de Vigo. Monstra 
de xoguetes antigos, penten
centes ao periodo 1880-
1948, que conforman a co
Ieíción de Osear Lacalle Bo
rrego. 

dirixe o filme en 1962, cun 
interesante reparto encabe43-
do por Peter O'Toole, Ornar 
Shariff e Athony Quinn. A 
película acadou sete oscars. 
David Lean, achégase á figu
ra do oficial británico T. E. 
Lawrence, que tivo unha im
portante releváncia política e 
militar na campaña de Ará
bia, cando as diferentes tri
bus do deserto xuntáronse 

. para loitar contra os turcos.• 

ca do Cinemascope e 
cun Trailer anúnciador 
da conversión dun cine 
para a pantalla ancha. 
Dentro desta série tamén 
se emiten: Tom and 
Cherie, Good will to 
men, Millonaire droopy, 
Blue Cat Blues, Mucho 
Mouse e Mr. Magoo go
es overborad. + 

Teatro 

Saxo Tenor 
A compañia Teatro dQ 
Aquí estrea o espectácu
lo de Roberto Vidal Bo
laño, o dia 12 de Xanei
ro, ás 11 da noite no· Tea
tro Colón da Coruña.+ 

Páx1nas coordenadas por 

IAGO LUCA 

Fotoxornalismo 
na Comarca de 
Lemos 
Mostra no Círculo Cultural 
de Escairón. 

Norberto Olmedo 
Pintura na Galería de Arte 
Ad Hoc, de Vigo. Até o 5 de 
Xaneiro, de 11 a 13 h e de 
17 a 21 h (pechado Domin
gos, a tarde dos Sábados e a 
mañá dos Luns). 

Vida na 
Costa da Morte 
Fotografia de Ramón Caa
maño, na Casa da Cultura 
de Malpica. 

Amelia Queiroz 
Até o 11 de Xaneiro. Pintu
ras na Galería Sargadelos de 

Mostra de novos 
criadores 
de moda 
Deseños no Salón de Actos 
da Universidade Popular de 
Vigo 

Arturo Baltar 
Até finais de Xaneiro, de 19 
a 22h. Esculturas na Sala 
de Exposiciones Caixavigo. 

II Bienal 
de Gravado 
A Aula de Cultura de Caixa . 
Ourense, recolle as obras 
participantes na /1 Bienal de 
Gravado Julio Prieto Nes
pereira. 

Lugonova 
Obras dos 66 artistas parti
cipantes no certame na Casa 
da Cultura de Burela. • 

Ve~pas cruzadas 
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HORIZONTAIS: l.- Media nai. Cu
nuca gris, ave pequena 2.- Lapso 
de tempo histórico. Certa sustan
cia que preparan as abellas. Letra 
con tellado 3.-Sociedade anóni
ma. Amor 4.- Dá acceso. Már
char, camiñar. Cincoenta. 5.- Teño 
coñecemento. Consigue 6.- Se lle 
engades un A, caldo lixeiro. Tos
tar, cociñar ao forno 7.- Dícese da 
muller que ten boa saude. Tipo de 
chapeu militar. Símbolo do sodio 
8.- Yoga!. Extremidade da perna, 
plural. Nota. musical 9.- Gas no
bre. Cartor épico grego 10.- Ter
minación de alcooles. Exentas de 
fiivolidde, graves 11.- Tipo de pe
za dentaria. Axudante Técnico 
Sanitario 12.- Voz para parar bes
tas. Mostra contento. Cero. 

6 7 8 

• 
• 

• • 

• 

• 
• 

VERTI
CAlS: 1.
Certo mo
ble, plural. 
Estado de 
repOuso 
con sus
pensión de 
conscien
cia. Con
soante 2.
A r ad o 
grande de 
madeira 
para sulcos 
profundos. 
Peza da ar
madura 
que cubria 
a cabeza 
3.- Vogal. 
e u r s o 
constante 
de auga. 
Río italia
no . Vogal 
gordiña 4.-
Consoan

te. Nome de letra Apisoar, com
primir 5.- Muller que amamanta 
fillos alleos. A primeira vogal. 
Símbolo do osmio. Yoga!. Símbo
lo do iodo 6.- Ovella nova, plural. 
Labras aterra 7.- Cheirarás. Lí
quido branco que botan as glán
dulas mamarias das femias dos 
mamíferos 8.- Cincocentos en ro
manos. Consoante con boina Es
tragadas 9.- Atascará, empantana
rá Símbolo do osmio. Yoga!. 

SOLUCIÓN AO NÚMERO ANTE
RIOR: Fe. Domeas. Uro. Sal. E. 
Mo. Comuna. Asco. Ad. R. Rie. 
Adico. Vos . Eros. Bo. Eis. Co. O. 
Amo. Po. Crie. Ceta. Aa Llanes. 
Sol. Vas. Sp. Asar. R. Sair. Saia + 
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Rente intenta un novo recorte do ferrocarril galega 
baixo a excusa de que non hai viaxeiros 

Ninguén viaxe nun tren de terceira 
•G.L.T. 

o ferrocarril público ten que axei
tar a oferta á demanda. Con es

te novo evanxeo liberal aplicado ao tren, o 
ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, 
liquida na sua última viaxe a Galiza (en 
avión , obviamente) 112 anos de servizo 
público proverbialmente mal atendido, de
ficiente e precário. O Ministro non di quen 
poderia sustituir ao Estado na atención ao 
tren, despois dun abandono de máis dun 
século, e implícitamente culpa aos usuá
rios por perderen a paciéncia e se pasar 
ao inimigo do transporte por estrada. 

Seguindo este fio lóxico, o ministro Borrell 
anúncia unha nova e importante iniciativa 
liquidadora dunha feble rede ferroviária na 
que circulan locomotoras de 1958 e va
góns de máis de trinta anos expulsados 
palas protestas de outros circuitos depri
midos da rede estatal , como é o caso de 
Extremadura. Ao mesmo tempo di que o 
plan de autovías será a maior obra de en
xeñeria despois do AVE. A utilización 
comparativa da avangarda tecnolóxica do 
tren non é irónica, porque tanto o ministro 
como o número dos do MOPT, o galego 
Emilio Pérez Touriño argumentan que o 
A VE non seria rendável. 

Como profesor da Faculdade de Econó
mica de Santiago, Pérez Touriño explica
ba o efecto inductor dos meios de comu
nicación, e en especial do tren, que sem
pre chega antes do desenvolvemento 
económico, e non despois. O mapa ferro
viário galega, un dos de máis baixa den
sidade e maior avellecenemento relativo 
de material de Europa, asiste nesta últi
ma década a periódicos ataques do Mi
nistério de Obras Públicas e Transportes 
(MOPT), para recortar os servizos. O últi
mo é o anúncio, axiña rectificado polo se
cretário de Estado para Infraestructuras, 
Emilio Pérez Touriño, de suprimir o expre
so Rias Baixas desde Pontevedra e o do 
Ferrol. 

O que queda da rectificación do MOPT é 
a unificación dos expresos Rias Altas e 
Rias Baixas até Ourense e o desdobra
mento cara Norte e Sul a partir daquela 
estación. 

Pérez Touriño di que non era máis que un 
estudo a supresión dos enlaces do Ferrol 
e Pontevedra. Mais o MOPT, entre rectifi
cacións e desnmentidos a cada menos 
fiábeis da sua dirección para Galiza, ten 
paulatinamente máis definido o seu plan 
de ferrocarril para o Estado. Dentro del 
hai espazo para un tren de primeira (o 
AVE), que será meio fundamental de de
senvolvemento no triángulo mediterráneo; 
ao mesmo tempo avanza a reconversión 
dos grandes circuitos radiais para homo
xeneizar a velocidade coa rede europea. 
Nengun destes dous plans contempla a 
Galiza que, pola canta, perdeu desde hai 
tres anos, o cincuenta por cento das para
das da rede de Lugo e Ourense, sobre as 
áreas económicas máis necesitadas do 
território. 

Corenta quilómetros por hora 

O tren manténse como servizo de comunicación básico en toda Europa, con independéncia de frecuéncia 
de utilización. O MOPT quere saldar liña.s galegas por baixo uso. 

que se atreva co traxecto Vigo-Porto, por 
exemplo, pode perder cinco horas para 
desprazarse sobre 135 quilómetros. 

En toda a rede son frecuentes as veloci
dades meias de corenta quilómetros hora 
en treitos coma O Ferrol-A Coruña ou A 
Coruña-Vigo. O transporte de viaxeiros 
por estrada non pode ter competéncia po
síbel, non só no corredor atlántico, senón 
en traxectos coma o de Vigo-Ourense 
(tres horas). Na campaña das ultimas elei
cións xerais, o MOPT anunciara a reforma 
da rede galega para estabelecer unha ve
locidade meia de 140 quilómetros hora. 

Lonxe de chegar obras ou investimentos, 
a degradación do parque motor é a cada 
máis evidente. As paradas como conse
cuéncia de avarias por falla de pezas e re
postas, aumentan en frecuéncia. A falla 
de hixiene é proverbial, e o cheiro a me
xos acompaña moitas veces aos viaxei
ros. En toda rede galega só no traxecto 
Canaval-Monforte pode un tren chegar a 
140 quilómetros hora. Traxectos de alta 
utilización o de A Coruña-Bilbao están 

atendidos por trens de cercanías. 

O MOPT corea todos as iniciativas para 
degradar o ferrocarril galego con queixas 
xeremiacas sobre supostos índices febles 
de rendabilidade. Non quer lembrar que o 
ferrocaril chegou a Galiza con oitenta 
anos de retraso despois de interminábeis 
discusións no parlamento sobre a quen 
correspondería pagar as cantas das con
tratas crebadas unha vez e outra. Négase 
por outra parte a comparar os índices nor
mais de utilización de outros ferrocarris 
europeos, que os orzamentos públicos pa
gan como servizo básico de provisión ina
pelábel. 

A proposta do MOPT é clara: apoia un 
ferrocarril que calcula rendábel en tra
xectos meios de entre 300 á 400 quiló
metros, con tempos de viaxe competiti
vos coa estrada. Estas liñas son as ra
diais que comunican Madrid con Alicante, 
Valéncia, Zaragoza, Málaga, Sevilla, Cór
doba, Cádiz , Albacete, Ciudad Real, asi 
como Barcelona-Valéncia. O resto ficará 
en precário. + 

Ruado Príncipe, 22, planta baixa 
Apartado postal 1371 (36200 Vigo). 

Tel. : Administración, Subscricións 
e Publicidade (986) 43 38 30*. 

Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05. 
Fax (986) 22 31 01 . 

TRES EN RAIA 

Horribilis 

• XOSÉ A. GACIÑO 

E n realidade , foi un ano como 
calquer outro, coas suas luces 

e as suas sombras, coa sua lista de 
mortos entrañábeis (só lembramos as 
mortes que nos doeron) e a sua rela
ción de guerras, conflitos e catástrofes, 
cos seus momentos estelares de ledí
cia e eufória, e as suas fases de crises 
e depresións. 

Neutros casos, a primeira impresión é 
a que vale , pero, cando se trata dun 
ano que ramata, a derradeira impre
sión é a que queda e o 92, que come
zo u cheo de bos presáxios e de 
brillantes proxectos, non puido chegar 
piar ao final do seu camiño. Nen o pro
ceso de unidade europea, nen a caóti
ca desmembración da Europa do Les
te , nen a nova orde internacional 
-mande?- desembocaron, ao longo 
do ano, no paraíso que alguns se 
apresuraron a vaticinar ou a prometer 
en nome da liberdade de mercado, en
tronizada de novo como motor exclusi
vo da história. 

O problema do 92 radica en que foi mi
tificado a priori polos profesionais da 
eufória. A dura realidade da confronta
ción de intereses e dos movementos 
especulativos colocouno no meio da 
crise, implacábel mecanismo cíclico de 
axuste social do que non se libra, ain
da que o alívie, o sacrosanto mercado. 

Nesas circunstáncias, foi inevitábel 
que fixese fortuna o calificativo que pu
xo en circulación -por outras razóns 
menos importantes- a raíña de Ingla
terra: "annus horribilis". • 

VOLVER AO REGO 




