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O PP collerá a bandeira de 
#defensa del castellano" 
A executiva do Partido Popu
lar decideu, na sua última reu
nión celebrada o 12 de Xullo, 
"tomar a bandeira da non dis
criminación do castellano", 
que segundo este partido está 
a ser relegado "nas comunida
des autónomas bilíngües". 

O PP realizará unha análise 
da situación do castelán, co
mezando por Galiza e Balea
res , onde ostenta o governo, 
para continuar en Cataluña e 
no País Basco. Entre os con
servadores laméntase que 
os nacionalistas señan "árbi
tros" da situación idiomática 
e con esta medida tratan de 

"vixiar de máis perta" ás tor
zas nacionalistas. Os casos 
máis graves serian os de CiU 
e PNV en cuxas comunida
des "córrese o perigo -se
gundo os populares- de que 
dentro de alguns anos sexa 
posíbel estudar o bacherela
to na língua vernácula, en 
francés ou en inglés , pero 
non en castelán". 

"lsto non significa, matizou un 
portavoz do PP, que non si
gamos apostando polo de
senrolo das línguas vernácu
las, pero o que tampouco se
ria bon é que o discriminado 
tose o castelán". • 

O pequeno comércio 
sentenciado polo Tribunal 
Constitucional 
Os panadeiros terán que desmo
bilizarse e as grandes supertícies 
comerciais abrirán libremente os 
domingos. Para Xoán Fernández, 
Conselleiro de lndústria, as con
sectJéncias da decisión do Cons
titucional de anular o regulamen
to de horários da Lei de Comér-

Roger Garaudy: 

cio Galega suporá unha catás
trofe superior á das reconver
sións industriais de anos pasa
dos. Os sindicatos e os pequenos 
empresários reclaman do novo 
ministro de Comércio a deroga
ción do Decreto Boyer que libera
liza os horários. (pax. 1 O) 

110 mercado estase impoñendo 
como unha relixión" 
'Estamos ante unha guerra de 
té, a té no mercado', sinala o fi
lósofo francés Roger Garaudy, 
quen oferece un repaso á actua
lidade internacional desde un 

ponto de vista orixinal, a óptica 
do vencido. Narcotráfico, Bós
nia, Somália, o control enerxéti
co ... son temas diseccionados 
nesta entrevista. (pax. 16 e 17) 

Viciños das Encrobas: 
11Non imos marchar 
ainda que nos caia a casa" 
A Fenosa está en danza nova
m ante , Lignitos de Meirama, 
empresa da sua propriedade, e 
os viciños das Encrobas veñen 
de protagonizar novamente un 

enfrentamento. A ampliación 
da mina está a provocar tendas 
e derrubes nas vivendas. A 
Xunta ven de manifestar o seu 
apoio á empresa. (pax. 8 e 9) 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Felipe González escolleu un Gabinete de 
segundóns políticos que sintonizan coa sua idea 

liberalizadora. 

Governo provisório, 
xiro á direita 

O Governo que ven de nomear Felipe González caracterízase pala sua 
provisoriedade, polo continuismo con xiro á direita e pala falta de peso 

político dos seus integrantes, asi como por un reparto territorial entre os 
seus apoios. O PSOE da Galiza queda, máis unha vez, sen nengun 
protagonismo, recoñecendo eles mesmos a necesidade dun grupo 

próprio de presión en Madrid. 



O Eixo Mediterráneo 
e a marxinación 
galega 

O Governo que ven de tomar posesión o Mércores 14 de Xullo 
supón un fito máis na perda de capacidade da nación galega 
para defender os intereses próprios tanto no contexto do Estado 
como na CEE. O novo Gabinete de Felipe González (máis de 
Felipe González ca nunca) patentiza o reforzamento do chamado 
Eixo Mediterráneo con vértices en Barcelona, Madrid e Sevilla e 
un polo de atración tanxencial en Biskaia. Non se trata de 
extrapolar a procedéncia ministerial, na que xogou un papel 
fundamental a compensación interterritorial e da que Galiza 
quedou máis unha vez máis excluida, con máis ministros 
procedentes da área Maditerránea. Ainda que a sua procedéncia 
tamén ten unha leitura política dentro do reparto de poder, o 
verdadeiramente preocupante para Galiza é a estratéxia político
económica que vai desenvolver o novo Governo, na que se 
incardinan, precisamente, os novas nomeamentos: liberalización 
e supeditación aos acordes de Maastrich. 

Pedro Solbes, o novo Ministro de Economia e Facenda, foi o 
responsábel da negociación da política agrária para entrar no 
Mercado Comun. Os efeitos negativos para Galiza son tan 
evidentes que non é preciso esplicitalos, como tampouco a sua 
supeditación aos troques a prol da agricultura mediterránea. 
Precisamente o novo Ministro de Agricultura, Vicente Albero, 
está tamén fortemente relacionado coa agricultura valenciana. 
En Economia e lndústria as burguesías catalana e basca 
estiveron a negociar con González contrapartidas a cámbio do 
seu apoio parlamentar. Narcís Serra, un dos inspiradores da 
cesión do 15 por cento do IRPF ás comunidades autónomas, 
que significaría, de non adoptarse un mecanismo 
compensatório, a perda para o noso país de máis de 32.965 
mil millóns de pesetas anuais (a maior perda percentual entre 
todas as comunidades), será o coordinador da política 
económica. Por outra banda, chega só con mentar o 
desmantelamento naval ou da sideruxria galega para demostrar 
como se fixeron as cargas da reconversión. 

Ante esta situación, Galiza atópase cun PSOE galega totalmente 
ignorado por Felipe González, sen peso no contexto partidário e 
dividido, sen líder e sen rumbo no berce do seu fundador, Pablo 
lglésias. As chamadas de Sánchez Presedo a que os deputados 
galegas do PSOE constituan un carpo único, especulando até 
coa posibilidade de formar grupo parlamentário próprio, fallaron 
xa, de princípio na constitución do novo Governo e parecian ir 
destinadas a afianzar a sua supremacia partidária máis que á 
posta en marcha dunha posibilidade organizativa. 

A situación de indixéncia do PSOE na Galiza (existe aqui 
verdadeiramente un PSOE con liña política definida?) hai que 
unirlle a dun Governo autonómico presidido por Fraga lribarne 
que, fronte ao reclamo de competéncias e diferenciación que 
propugnan as outras comunidades históricas, aposta por unha 
uniformización autonómica, sen diferéncia de competéncias, 
segundo ven de precisar nunha recente declaración. Esta 
postura pode levar a que Galiza perda a sua posición 
constitucional no concerto estatal. A nosa posición política 
agrávase coa supeditación total da estratéxia do PP na Galiza a 
José Maria Aznar. A resposta de Fraga de que os deputados 
galegas "son todos os 141 do PP", mostran esa dependéncia e 
mesmo o cámbio de postura ante a posibilidade anunciada de 
constituir un grupo parlamentário próprio. Fraga lribarne non só 
perdeu a interlocución previlixiada que tiña na Moncloa, tamén 
o seu ascendente patriarcal sobre Aznar, que, despois dos 
últimos resultados eleitorais, está capacitado para voar só na 
política sen a tutela do patrón. 

O rémedio a esta situación facilítano mesmo PSOE e PP cando 
talan da necesidade de ter poder en Madrid, de defender os 
nosos intereses específicos (de novo furtados pola senténcia do 
Tribunal Constitucional sobre a Lei de Comércio da Xunta) , dun 
grupo parlamentário próprio ... Recetas imposíbes cunha 
dependéncia partidária estatal. Sempre se pon o exemplo catalán 
e basco, pero a maioria semella esquecelo á hora de votar.+ 

ANOSA TERRA 

Felipe González disponse a rematar coa 
socialdemocrácia e abrazar o liberalismo 

Un Governo 
• • cont1nu1sta para o 

cámbio do cámbio 
ALFONSO EIRÉ 
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Dos 17 ministros do novo Gabinete 
González, 13 xa formaban parte do 
Governo ou eran altos cargos. Só catro son 
navidades. Narcís Serra apreséntase como 
o home que dirixirá unha política 
económica sen concretar, disculpa 
esgrimida polo PNV para non entrar no 
novo Executivo, pero adaptada aos 
desígnios liberalizadores marcados polos 
acordos de Maastricht. Outro dos aspectos 
é o da provisoriedade á espreita do 33 
Congreso do PSOE que marcará a sua 
política para os próximos anos. De 
momento, González prescinde do partido. 

O Martes e trece 
era un dia des
pois, pero anun
ciábase que o pa
ro rexistara no 
mes de Xuño o 
crecimento maior 
nos últimos 30 
anos e o secretá
rio de Estado de 
Economia, Pedro 

Felipe González 
: escolleu o seu 

Asuntos Sociais. 
Vicente Albero , 
Agricultura; Ma
ría Angeles Ama
d o r, Sanidade ; 
Gómez Navarro, 
Comércio e Tu
rismo e Suárez 
Pertierra, Educa
ción , xa ocupa-

1 

¡ Governo 
l totalmente á 
¡ marxe do partido. 

Pérez, puña como 
fórmula incentiva-
dora do emprego 
a de "reducir os 
custos salariais comezando po
los empregos de baixa cualifica
ción". Ao mesmo tempo, os dis
tintos fax de axéncias ian dando 
a coñecer a configuración do no
vo Governo González, batizado 
por el mesmo como o do cámbio 
do cámNo. Os comentaristas 
políticos pretendian adecuar a 
denominación oficial aos novos 
ministros, pero non cadraba o 
slogan felipista coa realidade. 

Dos 17 ministros que compoñen 
o novo Gabinete, 13 xa eran mi
nistros ou altos cargos do Go
verno. Repite Narcls Serra na 
vicepresidéncia; Javier Solana 
en Asuntos Exteriores; Pérez 
Rubalcaba (antes en Educa
ción) pasa a ocupar un ministé
rio da Presidéncia reforzada; 
Pedro Solbes a de Economia e 
Facenda (antes Agricultura) ; Jo
sé Luis Corcuera segue en Inte
rior; García Vargas continuará 
en Defensa; en Obras Públicas, 
Josep Borrell; José António Gri
ñán pasa a Traballo desde Sa
nidade e Juan Manuel Eguiaga
ray a lndústria desde Adminis
tracións Públicas. As únicas na
vidades son Juan Alberto Be
lloch en Xustiza, Carmen Al
borch en Cultura, Jerónimo Sa
avedra en Administracións Pú
blicas e Cristina Alberdi en 
Miquel Roca e 11\akl Anasagasti. 

ban altos postas 
na administra
ción. 
É necesário, pois, 
procurar outras 

claves para poder entender os 
nomeamentos realizados polo 
Presidente do Governo español. 
Un dado parecia estar claro: é o 
Governo de Felipe González , 
que escolleu aos seus ministros 
sobretodo a partir dos seus afec
tos persoais e á marxe da reali
dade interna do PSOE. Tanto foi 
asi que non quixo consultar á 
Executiva, informándoa só des
pois de que o Gabinete fose ra
diografado case 24 horas antes 
por todos os meios de comunica
ción. A reunión da Executiva foi 
meramente consultiva e protoco
lária, como a que minutos antes 
tivera o próprio Presidente co Rei 
coa finalidade de dar/le canta, 
como é preceptivo. Sen máis. 

Reparto territorial 

Quen si estiveron, pala contra, 
pontualmente informados foron 
os sócios cataláns e bascas . 
Uns e outros déronlle o visto e 
pracet a aquelas carteiras que 
lles foran oferecidas. Jordi Pujo! 
mostrariase satisfeito coa asig
nación de Economia e Facenda 
a Pedro Solbes, pero, ainda que 
non se pronunciou publicamente 
o interese maior de CiU estivo 
en que fose o próprio Narcís Se
rra o coordenador da área eco-

(Pasa á paxina seguinte) 
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Sánchez Presedo pretende liderar a Renovación na Galiza, pero non conta para Felipe González. XURXO LOBATO/ARQUIVO 

A distribución territorial, un dos principais critérios de González 

Galiza marxinada 
no novo reparto de poder 
Pésie a ser a distribución terri
torial un dos principais critérios 
seguidos por Felipe González 
para conformar o seu último 
Gabinete, os socialistas gale
gas quedaron de novo excluí
dos dos círculos do Poder. 
Agora talan de construir un 
grupo de presión en Madrid 
que poderia pasar por lograr 
un funcionamento conxunto 
dos parlamentários. 

Felipe González confeccionou, 
por primeira vez , un Governo 
sen que os órganos partidários, 
chamado despectivamente apa
rato pudesen influir nos nomea
mentos directamente. Logrou 
así desembarazarse dos gue
rristas. Pola contra, o mesmo 
que fixera na Executiva na que 
se elexira a Carlos Solchaga 
como portavoz parlamentar, 
apoiouse nos distintos respon
sábeis territoriais cos que con
sultou en numerosas ocasións 
sobre os posíbeis candidatos. 
Foran precisamente as territo
riais quen lle deran a vitória a 
González na Executiva, polo 
que tentou asegurarse o seu 
apoio cara o próximo Congreso. 

Realizou así un reparto territo
rial dos ministérios no que Va
léncia foi a grande beneficiada 
ao lograr incluir a dous minis
tros, Vicente Albero en Agricul
tura e Carmen Alborch en Cul
tura, a primeira é a carteira que 
máis preocupa aos valencia
nos. Estas duas persoas están 
próximas ao Presidente valen
ciano Joan Lerma. Foi precisa
mente o apoio dos valencianos, 
unha das principais federacións 
socialistas, o que desequilibrou 
a balanza a favor de González 
nas últimas reunións partidá
rias. A cámbio, Lerma pediulle 
a presenza de valencianos no 
governo "ante o aumento que 
está a experimentar a direita na 
nosa comunidade". 

Canários 
, e valencianos 
1 
1 
1 Para apontalar tamén o PSOE 
: na sua comunidade, integrou 
l como Ministro de Administra-

cións Públicas ao ex Presiden
te canário, Jerónimo Saave
dra. Será el o encarregado de 
reformar o sistema autonómi
co, ao mesmo tempo que se 
gaña a confianza dos seus an
tigos sócios de governo nas 
illas, os nacionalistas de AIC. 
O apoio dos seus catre depu
tados pode ser de grande utili
dade nalguns momentos da le
xislatura para o PSOE. 

En Andalucia procurou aponta
lar os sectores próximos ao 
Presidente Manuel Chaves, 
chamado a servir de ponte en
tre guerristas e renovadores 
para impedir rupturas antes de 
tempo. Continua António Gri
ñán, ainda que transladado de 
Sanidade a Traballo, posto 
que ocupara María Angeles 
Amador. González quixo in
cluir tamén no seu governo a 
outra coñecida sevillana, Cris
tina Alberdi, Asuntos Sociais, 
que se non é militante de car
né ten desde hai tempo unha 
clara sintonia con sectores an
daluces do partido. 

Ao mesmo tempo apontala os 
bastións desde os que Gonzá
lez comezou a sua renovación. 
O catalán, dándolle maiores 
atribucións a Narcís Serra, o 
basca con Corcuera e Eguia
garay (ambos moi ben conec
tados con Cha ves) e o entorno 
presidencial madrileño coman
dado por Javier Solana que lo
gra incluir a Aubalcaba nun 
Ministério eminentemente polí
tico como o da Presidéncia. 

A representación territorial foi 
posta de manifesto mesmo por 
"El País", un rotativo ben infor
mado dos asuntos governa
mentais, até o ponto de que o 
seu editor, Javier Polanco, foi 
un dos consultados por Gon
zález nesta remodelación. Un
ha representación territorial na 
que Galiza non canta. Un diri
xente socialista galega dixo 
descoñecer sequer se Sán
chez Presedo "fara consultado 
por González como fixera con 
outros representantes territo
riais, ainda que o dubido por-

que nunca se barallou nengun 
candidato a Ministro daqui". 

Un grupo 
de presión galego 

Non se sabe se a causa desta 
marxinación o próprio Secretá
rio Xeral do PSOE na Galiza 
anunciou en Madrid, o mesmo 
dia da investidura de Gónzalez 
como Presidente, a intención 
de constituir un grupo parla
mentário próprio, a xeito de 
grupo de presión que acabase 
ao mesmo tempo coas diferén
cias entre os distintos parla
mentários. Unha fonte partidá
ria socialista velle pouca virtua
lidade a esta proposta "porque 
mesmo tecnicamente é bastan
te difícil, pero, sobretodo, por
que os distintos parlamentários 
non van supeditar a sua capa
cidade política e entregarlla á 
coordenación de Sánchez Pre
sedo, ainda que estou seguro 
que seria o mellar para o parti
do e para a Galiza 

Ante a liña trazada por Gonzá
lez para recuperar posicións 
en certas comunidades e as 
próximas eleicións autonómi
cas galegas onde os socialis
tas estarían mellar arroupados 
por algun Ministro autóctono, 
un ex membro da executiva 
socialista comentaba que "eu 
do que non estou seguro é de 
que a González non le intere
se que Fraga siga governando 
na Galiza, sabe como engaio
lalo. Ten talado de que hai que 
galeguizar o partido aqui, pero 
eu penso que é máis para 
apontalalo na situación exis
tente que para que dé un salto 
cualitativo". 

Pola sua banda, Fraga lribarne 
descartou toda posibilidade, es
bozada antes dos comícios tan
to por el como por Xosé Guiña, 
de que o PP galega pudese ter 
un grupo parlamentar próprio 
en Madrid. Fraga, como sem
pre contundente, dixo que "xa 
ternos un grupo, o que forman 
os 141 deputados do PP nas 
Cortes, todos eles defenderán 
os intereses galegas".• 

L---------------------------------------------------------------------------~ 
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nómica como Vicepresidente. O 
empresariado catalán queria ter 
un contacto forte en Economia e 
CiU ademais de seguir estas in
dicacións acordábase de que fo
ran precisamente os socialistas 
do PSC os que propuxeran a ce
sión ás comunidades autóno
mas do 15 por cento do IRPF. 

O PNV, despois de optar por 
quedar fóra de lndústria, tamén 
demandou que fose un basco o 
que ocupase esta carteira. Un 
dirixente socialista recoñecia 
que "González confia máis en 
CiU e PNV para levar a sua po
lítica adiante ca no seu próprio 
partido". Perguntado por cal é a 
nova política do Presidente, afir
m ou: "os cámbios políticos a 
Felipe González, sobretodo no 
eido económico, véñenlle dados 
pala realidade. Agora o que pre
tende é liquidar a socialdemo
crácia, como di que se está a 
facer en toda Europa". 

A situación de inestabilidade 
existente no e 
PSOE levou ta- iU e PNV están 

Rubalcaba, con
siderado un ideó-
1 o g o renovador 
pero sen prota-contentos cos 

mén a que Gon
zález intente o xi
ro á direita coa 
mesma equipa 
pero sen que os 
sectores críticos 
do partido se po-

t gonismo no seo 
nomeamen os na do próprio parti-

área económica. do. Para os de-
mais ministérios 

dan sentir tan 
agredidos que se 
visen obrigados a 
facerlle frente an-
tes do 33 Congreso, a celebrar a 
comezos do próximo ano. Con
feccionou asi un Gabinete de 
personaxes sen releváncia no 
partido onde só Narcís Serra ga
ña funcións práticas, aledándose 
un guerrista como Carlos San
juan de que agora "teña un co
metido específico", deixando en
trever nas suas declaracións 
que asi '1eria moito menos tem
po para dar a lata no partido". O 
único cámbio nun ministério emi
nentemente político como é o de 
Presidéncia, ocuparao Pérez 

González optou 
polos que se po
d eri a n chamar 
tecnócratas. Coa 
incógnita de se 

Serra será quen de sair do seu 
papel de gris muñidor, remiso a 
manifestar publicamente as suas 
opinións, González asegúrase o 
papel de auténtico líder. 

A situación interna 
do PSOE 

Outra das consecuéncias da si
tuación interna do PSOE que 
marcan ao novo Executivo é a 
da inestabilidade. Os máis dis
pares voceiros socialistas puxe-

ron de manifesto antes da in
vestidura presidencial que ainda 
que non se conseguise que bas
cos ou cataláns entrasen no no
vo Governo, estes poderian fa
celo "despois de se aprobaren 
os presupostos". CiU e PNV ta
mén deixaron patente que se 
poderia producir a sua incorpo
ración a comezos do ano que 
ven. Ocuparian un tércio dos si
llóns ministeriais. Semella que
dar claro pois que este Governo 
que acaba de xurar cargos é un 
Governo provisório, ainda que 
agora se negue esa categoria e 
se afirme, oficialmente, que "é 
un Governo para durar". 

Pero o grande problema deste 
Executivo non van ser os orza
mentos e a leitura que fagan de
les a direita catalana e basca, 
senón que a sua remodelación 
ten o horizonte da celebración 
do 33 Congreso do PSOE, que 
coincide nas datas da aproba
ción dos orzamentos para o pró-

LÓPEZ E PÉREZ 

ximo ano. Ainda que González 
vaia tentar un consenso amarra
do polos cordóns do poder, no 
PSOE vaise xogar se non a sua 
liña política si "como chegar á 
sociedade, que mensaxe hai 
que transmitir para poder real i
zar as reformas económicas rea
l izadas", en palabras dun diri
xente socialista 
crítico que ta-

Guerra o que o molesta é que o 
aparato teña que facer un dis
curso para gañar as eleicións e 
lago que nen sequer se garden 
as formas". A ex Ministra, Matil
de Fernández afirmaba nunha 
emisora de rádio que "o que non 
se pode é ter un partido como o 
Demócrata americano, a social
democrácia en Europa é outra 
causa. Alguns non parecen en
tendelo", referíndose ás diferén
cias partidárias. 

As formas 
do novo Gabinete 

Precisamente as formas son as 
que tentou coidar Felipe Gonzá
lez cos nomeamentos. En primei
ro lugar trata de salientar que for
mou un "Governo dialogante". 
Esta capacidade de negociación 
resaltada en moitos dos ministros 
seria a sua principal capacidade. 
Felipe González necesita o pacto 
social e tratará de conseguilo con 
persoas capaces de non incomo
dar coas suas declaracións aos 
interlocutores sociais e de perma
necer horas e horas "repetindo as 
mesmas verdades até estas se 
patentizaren". Outras das facetas 
que coidou o Presidente é a da 
transmisión da sua política á so
ciedade. Despois de estar duran
te catro anos repetindo que "non 
sabían venderlle o feito á socie-

dade" agora esco
ller a unha persoa 

mén recoñece 
que, "ademais 
disto hai unha 
batalla por áre
as de poder, pe
ro pode ter por 
seguro que se 
os que están no 
Governo estive
sen no aparato 
e viceversa, a 
política non dife
rir i a moito, o 
que está en xo
g o son as for
mas, non o con
tido político. A 

A situación 
interna do PSOE 

simpática, extrover
tida e con boa fama 
entre a prensa, a 
Javier Rubalcaba 
que será o Porta
voz do Governo e, 
ao mesmo tempo, é a principal 

causa do 
provisório do 
novo Gabinete e 
da negativa de 
bascas e 
cataláns. 

o encarregado de 
negociar coas ou
tras forzas políticas, 
para contrarrestar 
se fai falta a Carlos 
Solchaga. 

Dentro da renova
ción anunciada au
mentou a cuota fe
m in in a, pasando 

de duas mulleres a tres as que 
sentarán nas bancadas azúis, 
pero incumprindo a palabra elei
toral dada nos últimos dias da 
campaña ao afirmar que ian ser 
catro mullres as integrantes da 
sua equipa. Carmen Alborch e 
Cristina Alberdi distínguense 
tanto polo seu recoñecimento 
profisional como polo seu pen
samento feminista. De María An
geles Amador, a nova Ministra 
de Sanidade, afirmase que é un
ha magnífica xestora, ainda que 
no Ministério no que era subse
cretária tiña fama de "un cero a 
esquerda". 

Outra das promesas presiden
ciais era a de incorporar a Minis
tros lndependentes. A fronteira 
entre a independéncia e a mili
táncia partidária sendo Ministro 
sempre é bastante difícil de es
tabelecer, e máis neste Gover
no, onde González, como xa di
xemos, tentou asegurarse a fide
lidade personal. O caso máis 
destacado entre as novas incor
poracións é a de Juan Alberto 
Belloch (Xustiza), fundador da 
Asociación Xuíces para a Demo
crácia, ligado en certos momen
tos a Euskadiko Ezquerra, polo 
menos sentimentalmente, e loi
tador contra a tortura na sua es
táncia en Euskadi . A continuida
de de Corcuera en Interior non é 
bon complemento para os aires 
renovadores que puder aportar a 
un Governo no que o "PNV é o 
centro, Solchaga a direita e Ro
ca o Espírito Santo", segundo a 
definición realizada por un pres
tixioso comentarista madrileño.+ 
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EXÉRCITO E SOCIEDADE 

"Hai que ver, o tillo dun albanel dará nome a unha .rua", sinala orgullosa a irmá de Isaac Piñeiro 

Os dous galegos mortos en Bósnia 
deixan na familia unha memória de heróis 
• PRIMITIVO CARBAJO 

Isaac Piñeiro Varela e 
Agustín Maté Costa foron 
os primeiros galegas 
caídos en Bósnia. As suas 
famílias, de orixe humilde, 
séntense moi orgullosas 
dese fin de heróis dos 
seus tillos, cara a que 
encarreiraron as suas 
ilusións adolescentes: 
ambos os dous sentian 
verdadeira paixón pola 
vida militar. Un hipotético 
exército profisional 
poderia resultar composto 
por soldados como Isaac 
e Agustín , translación 
galega dos negros e 
chicanos, por exemplo , 
que cairon en Vietnam. 

Isaac Piñeiro cumpriu os 18 
anos en Bósnia , onde chegou 
un mes antes, en Abril , e mo
rreu un mes despois , o 19 de 
Xuño, cando caiu ao ria Neretva 
o veículo das forzas de inter
posición da ONU no que viaxa
ban . Levaba un ano cos 
paracaidistas . "Antes traballou 
un ano nun taller de carpintaria 
de alumínio e estaba contento, 
mais metéuselle na cabeza o do 
exército e foi como se namora
se: para el non habia outra cau
sa", di Mári Carme, a irmá maior 
(27 anos) do soldado. 

Mari Carmen é a única familiar 
que está na casa, no bairro ou
rensán de Vistahermosa. A fa
mília procede de Fontefria-Amo
eíro. O pai , albanel , e o home 
de Mári Carme, tamén albanel , 
están no choio; a nai vai de pa
seo e Zaida, irmá un ano menor 
que Isaac e a sua principal con
fidente , vai de viaxe, precisa
mente para distraer a impresión 
que lle produciu a sua morte, da 
que ainda non recuperou: "Ela 
pasouno moito pior ca min ; con
tábanse todas as causas , eran 
como amigos, e non está afeita 
á idea ... " 

Isaac era un bon mozo, media 
1,92 e sempre salientou por ser 
tan bon futbolista como mal es
tudante. "Desde nena gastaba 
moito das películas de Rambo e 
de Schwarzenegger, eran os 
seus ídolos -s.egue contando 
Mári Carme. Pero, se cadra, a 
afeizón militar veulle de que an
tes viviamos a carón do cuartel 
de San Francisco, xa desapare
cido, e de cotio estabamos a ver 
pasar uniformes, ouvindo mar
chas militares e esas causas. A 
todos nos gastaban moito". 

Isaac Piñeiro, segundo a sua ir
má, era tímido e simpático. "Axi
ña gañaba a amizade da xente, 
sobretodo, dos nenas". Nun 
princípio agachou o seu destino 
na ex lugoslávia para a nai non 
sofrer: "Dicia que ia de mano
bras á ltália". Lago escrebeu vá
rias cartas á família, "e cadan
sua cunha aventúra: contaába
nos, por exemplo, que ese dia 
pasáralles por riba unha ráfaga 
de tiros e dicia: déronme volta 
até os calcetins, he he ... " 

/ 
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Enterro de Isaac Piñeiro en Ourense. 

Un enterro inesquecíbel 

O paracaidista non pudo contar a 
sua derradeira aventura. Rece
beu, a título póstumo, a Medalla 
de Prata da Deputación provin
cial e hai unha proposta ao pleno 
municipal para dar o seu nome a 
unha rua de Ourense. "Para min 
é un orgullo que o meu irmán 
morrese asi . O seu enterro foi 
inesquecíbel: todos os mandos 
do exército que viñeron, os seus 
compañeiros, todas as autorida
des, a multitude ... " Toda a glória 
dos heróis para un tillo de alba
nel. "Se eu puder, tamén eu elixi
ria ser militar, e xa quixer eu para 
min un enterro como o seu !", 
conclue Mári Carme, cun ponto 
de envexa na voz e Helena, a 
sua tilla de un mes, no colo. 

"Durante o meu embarazo -di 
xa despedíndose- el sempre 
estaba moi preocupado, e dicía
me que a nena ia ser coma unha 
raiña. Hai uns dias recebemos 
de Bósnia os seus efeitos perso
ais, unha colección multinacional 
de moedas e de paquetes de ta
baco, e un traxeciño que a nena 
poderá vestir cando teña cinco 
anos ... Os homes non controlan 
estas causas". 

Pouco amigos dos libros 

Agustín Maté Costa, pola sua 
banda, naceu en Ponferrada, 
pero desde hai cinco anos vivia 
en San Clódio-Ribas do Sil. O 
avó, Rodolfo Costa, emigrou de 

'A1gun dia serei 
alguén moi 
importante, 
Concha. 
Quera que a miña 
fam ília e todos 
estexades 
orgullosos de min'. 

Lalin, traballou de mineiro en 
Ponferrada e volveu a Lalin para 
morrer silicótico. Daquela, a avó, 
Esther González, adicouse por 
inteiro a coidar dos tres netos, 
Agustin, Rubén e áscar, tillos de 
Mári Carme, "camareira titulada", 
como ela subliña, separada do 
seu home desde hai nove anos 
e que viña traballando por tem
padas no seu ofício en Segovia. 
"Cando non estiven eu, porque 
tiña que traballar, estaba a avó: 
os nenos non notaron a falta do 
pai para nada, mellor que o es
quezan ". (A avó comenta neste 
ponto , para disgosto de Mári 
Carme, as malleiras que esta re
cebia do seu home). Agustin xa 
queria ser piloto do arma de 
Aviación cando tiña 14 anos. 

"Pero, claro -di a sua nai-, 
para iso tiña que estudar moito, 
e a el os libros non se lle daban 
ben". Na casa, dito sexa con to
dos os respeitos, non se ve un 
papel impreso. Logo, no curso 
da conversa, Mári Carme virá 
cunha carta de caligrafía que 
non entande e pede ao xornalis
ta que lla lea en voz alta. Non 
era unha caligrafia difícil. Eran 
tres fólios patéticos do capelán 
da unidade militar de Agustin en 
Bósnia, dándolle o pésame ou a 
noraboa, non ficaba moi claro 
por iso de que o soldado morre
ra co cheira a santidade dos he
róis. Agustin estudou un ano 
nun "coléxio moi importante de 
Vigo", cuxo nome non lembra 
Mári Carme nese intre, e logo 
no instituto de Quiroga. "Deixou
n o aos 17 anos e el mesmo 
arranxou os papeis en Lugo pa
ra ir voluntário aos paracaidis
tas, dous anos fixo en Abril. Es
taba moi contento. Xa tiña asi
nado para seguir outros catro 
anos. El quereria ir á Académia 
do Aire, pero dicíame: como vou 
estar tres anos alá, mamá, co 
diñeiro que custa ... " 

Agustin Maté voltaba de permi
so coas letras dos hines e mar
chas militares e queria que a 
sua nai as cantase con el. "Un
ha noite estabamos vendo a te-
1 evi si ón e saiu un desfile, es-

coitábase o hino. El ergueuse e 
cadrouse militarmente. O seu ir
mán Rubén (17 anos agora, non 
deu aparecido para talar de 
Agustín) ridiculizouno e daquela 
el, Agustín, fóra de si, abso
lutamente cabreado, díxolle: Da 
miña bandeira e do meu corpo 
non hai ninguén que ria. Non o 
esquezas xamais ! Ben crin que 
lle daba unhas labazadas". 

Agustin chamou por teléfono 
desde Malilla para comunicar 
que ia a lugoslávia. "Se ha pasar 
algo, que sexa xa", dixo. Estivo 
duas semanas en Bósnia e cha
maba por teléfono un dia si e ou
tro non. "Eu tiven sempre un tra
to moi directo con el, moi san: 
eramos como amigos, eu contá
balle as miñas causas e el a min 
as suas, con toda a confianza. 
Estabamos moi compenetrados. 
Rubén xa ten outro carácter, e 
este (di por áscar, de 8 anos), 
xa veremos: Agustín dicia que ia 
facer del outro soldado ... " 

"Lembro que falei con el un Mér
cores -segue Mári Carme-, 
chamou para lle mandar un pa
quetiño. O Xoves estíveno pre
parando e mandeillo. O Venres 
eu tiven un dia fatal, atopábame 
mal sen razón aparente: deben 
ser causas da natureza, coma 
un sexto sentido. O Sábado, ás 
dúas da tarde, dixéronnos que 
desaparecera n. 

Namentres estivo desaparecido, 
Mári Carme non podia crer que 

'Unha noite 
estabamos vendo 
a televisión e saiu 
un desfile, 
escoitábase o hino. 
El ergueuse e 
cadrouse 
militarmente'. 

Agustín estivese morto. Ainda 
agora di que non remata de cre
lo. "Dalgun xeito eu sinto que 
segue vivo, non sei". Daquela 
non podia crer que Agustin mo
rrese "porque era un magnífico 
nadador, moi atleta, e tamén por 
temperamento, porque nada lle 
asustaba. Ainda que caise ao 
rio, eu cria que el podia sair e 
defenderse perfeitamente na si
tuación: estaba moi preparado". 

Agustin tamén estaba namora
do . Sandra, a sua noiva desde 
hai tres anos, deixou as rela
cións durante oito meses, cando 
el decidiu entrar no exército. Pe
ro ao cabo, el non aturou, cha
mouna por teléfono e volveron ... 
Ela vive en Barcelona e vianse 
todos os anos, cando ven con 
toda a família de vacacións. 
Agustín xa tiña previsto visitala 
en Barcelona no primeiro permi
so que acadara en Bósnia. Mais 
só pudo voltar nun cadaleito es
coltado polas honras militares. 

Alguén importante 

"O enterro foi de puta madre, 
unha cousa exaxerada -di Mári 
Carme. Habia máis de cen corc
as. A xuventude portouse fabu
losamente: nos tres bares da vi
la abriron subscricións e todo o 
mundo participou dunha manei
ra sentida. Non ternos palabras 
para agradecer a solidariedade 
e mais o acompañamento que 
atopamos: os seus compañe
rios, os mandos do exército, a 
xente do pavo ... Exaxerado. A 
min incluso viñeron visitarme 
amigas que tiña dos 13 ou dos 
14 anos". 

Rubén é moi alegre, pero a sua 
nai decátase de que xa non é o 
mesmo rapaz desde que seu ir
mán morreu. Ela trata de recu
perar unha vida normal, ainda 
que non remata de acadalo. 
"Mais creo que debo estar con
tenta -di, porque eu estiven vi
vendo con el a enorme ilusión, 
as enormes ganas que tiña e 
que puña no que facia, e por
que, ao fin e ao cabo, el morreu 
desa maneira, con toda a sua 
ilusión, e mesmo el non perdoa
ria que agora eu estivese triste". 

Concha é da mesma opinión. É 
a dona do bar que Agustin máis 
frecuentaba, en frente da sua 
casa. "Era un rapaz maravilloso, 
espallaba alegria e era rnoi po
pular, tanto entre os mozos da 
sua idade como entre os maio
res. Polo desenfado e a ilusión 
que puña nas cousas que con
taba, sobretodo cando viña de 
permiso: a sensación de tirarse 
do avión, os detalles do equipa
mento que levaban, que se pe
saba tanto e tanto ... " 

"Eu dicíalle sempre que se coi
dase e el facia bromas con iso, 
tomábao a risa -segue Con- · 
cha. Tamén a última vez que 
veu por acó, mais nun intre pú
xose moi grave e dixo: Algun dia 
serei alguén moi importante, 
Concha. Quera que a miña fa
mília e todos estexades orgullo
sos de min. El vira o seu futuro 
no exército e, de certo, eu coido 
que cumpriu o seu obxectivo de 
ser moi importante, polo menos 
para mine para todos nós". • 



DIAS 

• Roto o diálogo 
entre sindicatos 
e Xunta sobre 
fundo social 

A falta de acordo e a escaseza 
no oferecimento da Xunta, 
rachou coas conversas que 
Administración e sindicatos 
mantiñan para a ampliación do 
fundo social para dotación de 
axudas por diversos conceitos 
para os traballadores da 
administración pública. 

Os sindicatos califican de 
ridícula algunha proposta da 
Xunta, como a axuda por 
estudos dos fillos dos 
funcionários, que é de duas mil 
pesetas por ano, ou a axuda á 
adquisición de vivenda, de 200 
mil pesetas. 

Contado, no 92 o fundo social 
aumentou de 44 a cen millóns 
de pesetas, pero os sindicatos 
recordan que o incremento 
porcentual é menor que o 
acadado polos presupostos 
xerais, que contemplan unha 
suba superior no número de 
empregados públicos.+ 

•Seis 
traballadores de 
Asta no 
readmitidos 

A recolocación de seis 
traballadores de Astano en 
Bazán foi declarada nula polo 
Tribunal Superior de Xustiza, 
que ordenou a sua reintegración 
aos seus antigos pastos de 
traballo. Os seis afectados foran 
despedidos no momento da 
reconversión industrial, e 
mantiñan, nos últimos tempos, 
un peche no interior da factoría 
en demanda da readmisión. O 
fallo anula unha senténcia que 
facultaba á División Naval do INI 
a proceder ao traslado, e 
razónase en función da 
discriminación que supuña a 
abriga de recolocación nunha 
empresa non desexada polos 
traballadores, que permanecian 
nos Fundos de Promoción de 
Emprego. Os sindicatos esixirán 
o cumprimento da senténcia, 
mais aseguraron que non ha 
provocar consecuéncias entre 
outros traballadores. O INI ten 
dez dias para apresentar un 
recurso de casación, e de 
momento descoñécese se vai 
optar por esta última 
posibilidade ou renunciar a 
ela.+ 

•José Posada xa 
é eurodeputado 

A Xunta Eleitoral Central ven de 
acreditar a José Posada como 
parlamentário europeu, en 
substitución de Isidoro Sánchez 
García, deputado canário que 
ven de renunciar ao seu posta. 
Posada apresentárase 

XOSE LOIS 

integrado na Coalición 
Nacionalista, que agrupaba a 
vários partidos entre os que se 
atopaba Coalición Galega. Este 
é o único caso dun 
eurodeputado galega que 
accede ao posto en 
cumprimento do pacto entre as 
forzas integrantes das 
coalicións, que contemplaba a 
rotación dos integrantes da lista 
para que todos os partidos 
acadaran representación.+ 

• Máis somalies 
mortos 

A ONU e os EEUU comezaron 
unha louca carreira de "limpeza 
dos focos de resisténcia" á 
nova orde mundial, un dos 
resultados foi que no ataque ás 

forzas dundos señores da 
guerra, nun bairro de 
Mogadíscio, 80 civis resultaron 
mortos. A catástrofe pasou 
desapercebida, xa que os 
meios de comunicación e as 
axéncias de prensa 
internacionais destacaron a 
marte de catro xornalistas a 
mans dunha multitude 
enfurecida que se sintia 
desdesprotexida e que está a 
padecer un xenocídio. A prensa 
tampouco destacou que ltália, o 
Estado europeu con máis 
relación con Somália, solicitou a 
fin das matanzas e da 
intervención da ONU e os 
EEUU. Finalmente, Clinton 
anunciou a retirada do seu país, 
mentres os principais rotativos 
mundiais editorializaban contra 
o papel da ONU en Somália.+ 

•Os armacéns El Pilar poderian pechar 

• Desaparece 
Eurogalicia 
Forestal 

A empresa que estaba 
chamada a xustificar o 
Plano Forestal da Xunta, 
Eurogalicia Forestal, ven de 
desaparecer como 
sociedade. O rexisto 
mercantil recollerá 
proximamente a baixa 
desta empresa, o que 
definitivamente deixa 
mutilado o Plano Forestal 
da Xunta, que 
fundamentaba na 
existéncia desta papeleira a 
extensión do cultivo do 
eucalipto deste país . O 
afundimento financeiro da 
Kuwait lnvestiment Office 
(KIO), que lideraba o 
proxecto, xa anunciara o 
fracaso da tentativa da 
instalación da papeleira. • 

• Rouco Varela: 
10 Obradoiro é 
meu' 

Ao Arcebispo de 
Compostela, Monseñor 
Ramón Maria Rauco 
Varela, non lle aplican a 
Lei Corcuera, e resérvase 
o direito a celebrar misas 
nas prazas do Obradoiro e 
da Quintana cando el 
estime oportuno , sen 
solicitar o correspondiente 
permiso administrativo que 
ten que conceder o 
Concello. • 

•Continua a 
represión dos 
inde~ndentistas 
cataláns 

Núria Cadenas, militante 
independentista catalá que 
depuxera as armas e que 
estaba en liberdade, foi 
detida a noite do Martes 13. 
Núria fora condenada a tres 
anos de prisión, pasara un 
na cadea e estaba á espera 
do fallo dun recurso 
apresentado á condena que 
lle fora imposta. A 
detención foi ordenada pala 
Audiéncia Nacional.• 

A Xunta aprobou unha rescisión de contrato a 81 das 175 trablladoras de Almacenes El Pilar, 
que ten tres estabelecementos en Compostela e Vigo, mália recoñecer a escasa fiabilidade do 
plano de viabilidade apresentado pala empresa. A decisión da Xunta vai ser recorrida polos sin
dicatos, que tamén van esixir o pagamento dos atrasos adebedados ás traballadoras. 

O plano de viabilidade contempla uns investimentos de 180 millóns de pesetas, a redución drás
tica do persoal -sobretodo en Vigo- e a conservación dos tres centros de traballo. Pero frente ~ 
isto non aclara a procedéncia dos investimentos, non modifica a estrutura de vendas -que pr~c1-
sa de moito persoal, ao ser direita-, e non informa cando vai ser reaberto un dos centros de Vigo, 
en obras desde hai uns meses. 

As deficiéncias no plano de viabilidade fan sospeitar aos sindicatos que a direción, frente ao con-
. flito que provo-

·· ·· , caria o peche 
da cadea, esta
ría a facilitar a 
sua ruína e 
posterior clau
sura. 

Contra as me
didas aproba
das pola Xunta, 
as traballado
ras comezaron 
a mobilizarse. 
Neste sentido, 
e tras coñecer
se a rescisión 
de contrato de 
81 delas, estas 
racharon nas 
portas do esta
be l ece mento 
de Vigo os 
seus uniformes 
de traballo. + 

•Os empresários 
declaran gañar 
menos que 
os traballadores 

A renda meia dun empresário é inferior 
nun 42% á dun asalariado seu, segun
do se desprende dos dados que deu a 
coñecer o Ministério de Facenda, e que 
corresponden ao exercí cio fiscal de 
1991. Ademais, as rendas do traballo 
sofriron, no 92, un incremento porcen
tual a respeito do 91 , frente ás rendas 
empresariais, que disminuiron. A contri
bución dos traballadores ao total do di
ñeiro recadado supón o 76,55% e a dos 
empresários é dun 7, 16%. Oeste xeito, 
os traballadores, ao gañar máis que os 
seus xefes, pagan máis á Facenda. • 

•As extradicións 
desde a Franza non 
están xustificadas 

A ex-dirixente de ETA, Elena Beloki, ex
traditada pola via de urxéncia o pasado 
Sábado desde a Franza, foi posta en li
berdade pola Audiéncia Nacional , logo 
que non atopara cargos contra ela. A 
maioria dos 250 membros de ETA ex
traditados pola Franza tiveron que ser 
postas en liberdade polas mesmas ra
zóns que Beloki. Contado, as autorida
des francesas e españolas continuan a 
xustificar este procedimento. + 

•No PCG pretenden ir 
a modiño 

Dous renovadores integrantes do PCE, 
Francisco Palero e Juan Berga, veñen 
de abandonar esta forza política para 
traballar de forma máis integrada en 
Nueva Izquierda, a corriente de Izquier
da Unida da que formaban parte . A 
operación forma parte das reestrutura
cións en IU e do intento dos renovado
res por restar peso ao PCE. No mesmo 
sentido, os renovadores, que até o mo
mento defendian a conversión de IU en 
partido, anunciaron que a sua corrente 
constituirase nun partido político. No 
PCG hai divisións entre aqueles que 
pretenden apontarse direitamente a 
Nueva Izquierda e os que pretende ir a 
modiño para non deixar descolgado ao 
40 por cento da militáncia que se presu 
me crítica. Na Galiza a maioria do PCG 
fórmaa o sector renovador con Anxo 
Guerreiro á cabeza.+ 

•Coa unidade, a CIG 
aspira á maioria 

Dirixentes da CXTG anunciaron que 
coa unidade do sindicalismo nacionalis
ta na CIG, que se producirá antes do 1 O 
de marzo do 94, este aspira a se con
verter na primeira forza nas eleicións 
sindicais a celebrar ese mesmo ano.+ 

•A mili máis dificil 
de eludir 

O Governo do estado ven de aprobar 
un novo regulamento do recrutamento 
do Servizo Militar que dificulta a obten
ción de exclusións totais para mozos 
aqueixados de enfermidades como a 
miopia ou defectos físicos como os pés 
cabos e planos. A concesión de prórro
gas tamén foi limitada severamente. 
Outra novidade é que os portadores do 
vírus da Sida podarán escollar entre fa
cer ou non o servizo militar. Paralela
mente a isto, as últimas estadísticas si
tu an ao estado español entre os 
primeiros do mundo na obxeción, recor
tándolle distáncia a Alemaña. + 
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GALIZA E M NDO 
CUMIO DO G-7 

Ao tempo que os governos dos paises ricos proclaman en Tókio a liberalización do comércio mundial 

A maioria dos empresários 
reclaman medidas protecionistas 
•M. VEIGA 

A liberalización comercial 
e supresión de aranceis 
festexada con optimismo 
despois do cúmio 
celebrado no Xapón polos 
sete paises máis ricos do 
mundo, vese desdecida 
palas políticas 
protecionistas que 
agraman a cada con máis 
forza. 

O pasado 8 de Xuño alboreaba 
con todas as primeiras páxinas 
dos xornais sinalando en letras 
grandes que o acorde do Grupo 
dos 7 serviría para liberalizar o 
comércio e criar emprego. Os 
teletipos procedentes de Tokio 
mesmo pormenorizaban o nú
mero de empregos que ian ser 
criados grácias ao acordo. Lloyd 
Bentsen, secretário do Tesauro 
norteamericano explicou que 
"só con que a demanda aumen
te un 2% nos países desenvolvi
dos, criaranse axiña 700 mil 
postes de traballo nos Estados 
Unidos, 750 mil en Europa, 500 
no Xapón e 120 mil no Canadá. 

Por fin o acordo do GATI, ta
mén coñecido como Ronda do 

Uruguay, parecia desbloqueado. 
Moito debera cambiar todo, pos
to que só unhas semanas atrás 
Philippe Séguin, presidente da 
Asamblea Francesa, afirmara, 
durante a presentación dun in
forme económico, nada menos 
que "hai que suprimir o GATT". 
Apoiado polos grandes da in
dústria gala (Jacques Calvet de 
Peugeot e Alain Gómez de 
Thomson, entre outros) Séguin 
afirmou : "a mundialización das 
actividades económicas é un 
factor decisivo na criación de 
paro en Europa". 

O 27 de Xuño, Faria de Oliveira, 
Ministro portugués de lndústria e 
Comércio, declaraba en El Pais 
que "o GA TT non é eficaz. A CE 
debería protexer as suas indús
trias como o fan os Estados Uni
dos ou o Xapón". Estas opinións 
que apontan claramente ao pro
tecio nis m o son a cada menos 
extranas entre os máis sobran
ceiros partidários do libre merca
do. António Ramilo , presidente 
dos empresários galegas, decla
ra en Le Monde Diplomatique 
deste mes de Xullo que é preciso 
protexerse do dumping realiza
do por outros países. En Europa 
e os Estados Unidos existe xa 
unha coincidéncia notabel á hora 
de acusar aos paises asiáticos 
de "non respetar as normas" cos 

seus précios excesivamente bai
xos, aproveitándose -afirman
dos baixos salários que rixen nos 
seus paises. Como se os Esta
dos Unidos non estiveran fuxindo 
coas suas empresas para Méxi
co onde os salários son ridículos, 
provocando paro na mesma me
dida dentro do seu território. 

Alguns paises do terceiro mun
do adican, seguindo as receitas 
do FMI , gran parte das suas te
rras cultivábeis a producir froitos 
exóticos que nos paises ricos 
non se obteñen tora de tempo
rada. En consecuéncia abando
an a agricultura básica que da
ba sustento á povoación, ao 
tempo que levan á ruina aos 
campesiños dos paises ricos 
producindo máis paro. 

O libre comércio chegado ao 
paroxismo destrue calquer polí
tica nacional, sobre todo no ter
ceiro mundo. Alemaña e os Es
tados Unidos proibiron a Brasil 
continuar coa sua frorecente in
dústria informática. Pero todo o 
mundo sabe que os paises ricos 
protexeron as suas indústrias 
nacentes con aranceis até que 
chegaron a seren grandes e ho
xe mesmo a CE e os Estados 
Unidos non se privan de soster 
aos seus fabricantes de auto
móveis poñendo cuotas limita-

das á importación de veículos 
xaponeses e coreanos. 

Protecionismo 
e libre cámbio, 
os dous a un tempo 
Alguns críticos apontan que o 
protecionismo e o mercado libre 
conviven perfectamente. Noam 
Comsky sinalaba tamén esta 
mesma semana, nunha entrevis
ta para El Mundo que "a comuni
dade financeira sempre contou 
coa axuda do Estado para prote
xer os seus intereses. O sistema 
capitalista estatal tense interna
cionalizado através das grandes 
corporacións que se apoderan 
dunha enorme parte das activi
dades económicas mundiais. O 
mercado libre só existe no ter
ceiro mundo, a eles é a quen lle 
afecta a supresión de aranceis''. 

A ideoloxia que ensalza o 
GATT foi formulada por primei
ra vez no século XIX por David 
Ricardo. Segundo esta teoria 
dous ou máis paises teñen ven
taxas mútuas através do comér
cio exterior, mesmo se un deles 
é máis eficiente que outro. Ca
da país exportará aquelo no 
que ten máis ventaxa compara
tiva. Ainda que non se compar
ta a opinión de Chomsky é ób
vio que o intercámbio a escala 
internacional non sempre é be
neficioso, doutro modo non se
ria posíbel que hoxe o 20% da 
povoación mundial consuma o 
80% dos recursos e que os pai
ses do Terceiro Mundo señan 
hoxe máis pobres que hai vinte 
anos, tras a posta en practica, 
durante os anos oitenta, de po-
1 ít icas libarais radicais a escala 
mundial.+ 

r------------------------------------------------, 
Perplexidade 
na Europa do Leste 
Os países ex-socialistas do 
Leste de Europa asisten 
abraiados ás proclamas libre
cambiárias mentres a entrada 
dos seus produtos na parte 
Ocidental sofre reiterados 
atrancos. Jan Pacak, director 

de marqueting da única fábrica 
de tubos de aceiro da Repúbli
ca Checa, creeu no evanxélio 
capitalista e adicouse a "produ
cir ben a bon précio". Na sua 
última visita a Bruxelas rece
beu un res posta fria. No canto 
de eliminar as tarifas cando es
taba previsto ás autoridades 
da CE prorrogaron o prazo. 
Vaclav Klaus, primeiro ministro 
checo, fai unha clara observa
ción: "en canto exportamos al
go con éxito, Occidente reacio
na aumentando os aranceis , 
cuotas e continxentes". 

A frustración dos países do 
Leste coa CE acadou o seu 
ponto álxido o pasado mes de 
Abril , despois de que a Comu
nidade, sen prévio aviso , pu
xera un veto ás importacións 
de gando, carne e produtos 
lácteos procedentes do Leste 
de Europa. A razón era un 
brote de febre aftosa en ltália 
que podía ter a sua orixe en 
Croácia. Pero o certo é que na 
maioria dos paises afectados 
pola restrición a enfermidade 
desapareceu hai anos. 

Grácias ás barreiras , a CE que 
neutros tempos rexistrou defi
cits comerciais cos paises do 
Leste, o ano pasado acumulou 
un excedente de 3.100 millóns 
de dólares.+ 
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CONFLITOS POLA ENERXIA 

A ampliación da mina das Encrobas surprende aos viciños, 
que non queren marchar 

1Todo o que pasa agora é por moito 
aguantarmos' . 

• HORÁCIO VIXANDE 

A Fenosa está en danza novamante. Ela, por unha banda 
-através de Limeisa (Lignitos de Meirama, S.A.), unha 

empresa da sua propriedade-, e os viciños de vários 
núcleos de povoamento das Encrobas, pala outra, veñen de 

protagonizar novamente un enfrentamento. Outravolta a 

mina anda polo meio: agora queren ampliala. Na parróquia 
xa non está Mancho Valcárcel para abandeirar unha loita en 
defensa dos intereses dos afectados; a Fenosa ven de 
asestar un golpe definitivo aproveitando a desunión dos 
viciños e o apoio da Xunta. 

As fendas adornan as paredes das casas 
que se sosteñen en pé. Ainda que a reito· 
ral estea a cair e o chan se abra ao paso 
dos transeuntes -moitos deles naceron 
ali, onde descansan definitivamente os 
seus-, ninguén quer marchar. Entre os vi
ciños aniña o medo a unha catástrofe e 
hai quen bota de menos o apoio de Mon
cho Valcárcel , o cura das Encrobas, pero 
del só queda o nome impreso na praza 
baleira do centro de Gontón. 

A 
tr; 
bi 
9! 
dt 
di 
b< 
ru 
ta 
b1 
m 
et 
p1 
te 

"f\ 
n1 
ur 
ce 
VE 
la 
ta 
pe 
cr 
pr 
Ql 
de 

A 

H; 

P< 
ne 
dé 
fíe 
qL 
dE 
a 
of 
pé 
af1 
C< 
pr 
XÉ 
CÍ I 

SÍI 
cic 

11 ~ 

de 
re 
m1 
ca 
81 
cif 
de 
ca 

A~ 
Ge 
ba 
co 
su 



a 
en 

A primeira hora da mañá na es
trada bordexa a mina das Encro
bas, que se conduce sinuosa até 
esta parróquia, o sonido atrona
dor das labores mineiras confún
dese ca asubio intermitente das 
bocinas da maquinária pesada. O 
ruido non esperta a nengun habi
tante das casas espalladas pola 
beira esquerda da estrada, per
manentemente ateigada de pi 
chocas , pero nos últimos dias a 
presenza ominosa da explotación 
ten inquedos aos viciños. 

"Non entendo que pretende a Fe
nosa -asegura Cesáreo Pena, 
un dos afectados e membro da 
comisión que no ano 77 meteu en 
vereda á compañia de Barrié de 
la Maza-, xa non canta con moi
ta simpatia entre a xente, e inda 
por riba vai por aí impondo o seu 
critério pola forza. Disque ten que 
primar o interese comun, e per
gúntome de que interese falan, 
do dos accionistas da Fenosa?" 

A Xunta apoia á Fenosa 

Hai un mes a Xunta da Galiza, 
por boca do presidente, reflexio
naba en voz alta sobre a necesi
dade do país participar dos bene
fícios da produción eléctrica, da 
que é excedentária, mais tan lago 
de dicer isto, deu o pulo definitivo 
a un plano de expropriación que 
aterece unhas cantidades como 
pagamento das terras que os 
afectados consideran ridículas. A 
Consellaria de lndústria acelera o 
procedimento polo trámite de ur
xéncia, pero non impón condi
cións á Fenosa. Asi, os viciños 
síntense desprotexidos pela velo
cidade coa que se conduce todo. 

"Non houbo ofertas de compra 
dos terrees, agás as cartas que 
recebaron algunhas persoas. En 
moitos casos, coma o meu, os 
cartos dos que talaban daban risa 
e nen contestei", protesta un ha vi
ciña que á mañanciña ampárase 
do sol embaixo da parra dunha 
casa xa abandonada. 

As paredes das edificacións de 
Gontón, na parróquia das Encro
bas , teñen fendas por mor dos 
corrimentos de terra, que veñen 
sucedendo constantemente des-

Por todas partes hai anúncios de venda 
de terreos. 

de hai dous anos. O subsolo está 
minado polos túneis que serven 
para achicar a auga que anega a 
explotación a ceo aberto. A dete
riorada situación dalgunhas das 
vivencias fai temer pala vida dos 
seus ocupantes, e o Concello, a 
quen corresponde este labor, tivo 
que efectuar vários desafiuza
mentos. "Sonche moi cachondos 
os de Limeisa, furan o chan por 
baixo, danan os cimentos e lego 
denúncian o estado ruinoso das 
casas para que nós teñamos que 
instar aes viciños a desocupar as 
suas próprias vivencias", protesta 
airado Fernando Martínez, alcal
de de Cerceda. 

O expediente de expropriación 
afecta a 55 casas e 80 proprieda
des en total espalladas ao longo 
de nove núcleos de povoamento. 
E mália o Concello de Cerceda 
non ter constáncia oficial , están 
incluída a igrexa, e escala e o ce
mitério da parróquia. "Pode que 

nesta ocasión non haxa tantos en
frentamentos como no 77, pero al
go terán que facer co camposan
to, a xente ten aes seus ali dentro, 
e como non lle den unha solución 
vai haber algo máis que proble
mas", comenta Cesáreo Pena. 

Todos a vender 

Unha parede do Bar lglésia, en 
Gontón, aparece tapizada por un 
collage de anúncios ofertando ca
sas, terrees e fincas. Para alguns 
esta desfeita tamén é un negócio. 
Na sobremesa alguns viciños aché
ganse até o bar a consultar lugares 
e prezos. ·"Viñeron de todas partes 
a vender, desde Sada, Carral. .. na 
própria vila, onde a terra xa era ca
ra, disparouse o prezo", asegura 
Mª Rosário Tabeaio Rei, proprietá
ria do estabelecimento, onde os 
efeitos dos corrimentos de terra 
deixaron as primeiras pegadas. 

"Pero onde van comprar? -per
gú ntase Cesáreo Pena. Mire, no 
77 pagaban a 250 mil pesetas o 
ferrado, e agora oferécenme 300 
mil. Debe ser que desde aquela a 
vida só subiu 50 mil pesetas". 
"Aqui o ferrado é máis grande -
abonda Mª Rosário-, 639 metros 
frente aes 444 doutros lugares, 
mais peden 900 mil e un millón 
de pesetas por ferrado, e queren 
pagalo a trescentas mil!". 

A desmembración da oposición á 
Fenosa comeza a ser palpábel. Xa 

leva moitos anos sucedendo o 
mesmo, na última ocasión foi ca 
gallo do salto de Sela, no Miño, on
de a Fenosa mercou a distintos 
prezos e separadamente para criar 
unha sensación de pánico entre os 
viciños, que temian quedar despro
texidos e verse na abriga de ven
der por catre patacos. Agora a 
compañia adquiriu várias casas a 
prezos máis que razoábeis, e auto
rizou aes seus antigos proprietá
rios a marchar con todo o que ti
ñan, mesmo coas tellas, as portas, 
as fiestras e o mobiliário dos retre
tes. "A miña muller mercáronlle a 
casa e unha finca duns tres ferra
dos -canta Manuel Vicente Par
do, un xubilado de Limeis~. mais 
co que pagaron non dá para facer 
unha casa como a que tiñamos 
porque é moi boa, de cantaria. Po
rén, fixémonos cunha finca en Ca
rral e irnos construir unha casa". 

, 

'E piar o da miña 
dona, nasceu nesta 
casa, leva nela 63 
anos e non lle pasa 
unha mágoa por 
outra con este 
canto" 

r------------------------------------------------------------------------------, 
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Capitalismo de quita e pon 
"E a primeira vez que unha 
empresa apresenta un expe
diente de expropriación contra 
unha administración sen avisa
la -explica Fernando Martí
nez. O concello de Cerceda 
ten ruas que son expropriadas. 
Ademais todo o expediente é 
ilegal porque nós ternos que 
participar nel , como administra
ción afectada. Por estas ra
zóns non irnos expor nos tabo
eiros de anúncios os abrigados 
anúncios de expropriación até 
que non fagan as causas como 
é debido. Por outra banda nun 

acorde plenário decidimos ase
sorar aos viciños na confección 
das alegacións". 

Cesáreo Pena móstra a sua 
sorpresa polo método que ten 
Fenosa para se facer coas te
rras. "Da outra vez expropriara 
a outros as terras que teño eu 
e vendeumas máis caras, éche 
un bon negócio, ... e lego talan 
dos políticos". No salto do Sela 
a Fenosa fixo o mesmo, e en 
Vigo abortáronlle a operación 
de especulación combinada co 
hipermercado Continente. 

"E curioso que esta empresa 
manifestara a sua oposición a 
arranxar unha estrada que ela 
mesma esbandallaba deixando 
esa responsabilidade aes vici
ños, que para iso a emprega
ban. Esa era unha posición moi 
capitalista, pero cando quere fa
cerse con máis terreo bota man 
da Xunta. Se de verdade son 
capitalistas que paguen pelas 
terras se hai alguén disposto a 
vendelas, e senón que queden 
sen elas, pero que non se aco
llan á expropriación", senténcia 
Fernando Martínez. • 
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Na praza Moncho Valcárcel, seme
lla que para o seu escárnio, dalgun
has casas só queda o esquelete, e 
as que permanecen en pé están to
cadas pelas fendas. Máis aló, ca
miñando contra a mina, é posíbel 
atopar máis casas nas mesmas 
condicións: un bar, a igrexa, o ce
mitério, a reitoral ... Cando a Feno
sa marche con todo iso, as Encro
bas perderá un monumento históri
co e vinte núcleos de povoamento 
ficarán sen escala nen igrexa. 

Desmobilización 
dos viciños 

"Todo o que está a suceder ven 
porque non montamos unha boa a 
tempo -di alporizado Xosé Bocija, 
un rapaz que traballa na televisión 
municipal de Cerceda. Levamos to
dos estes anos suportando unhas 
condicións de acceso penosas, e 
non fixemos nada en contra coa in
tención de ter unha boa relación 
coa empresa, pero nada pagou a 
pena. E para amolar mercaron illa
damente para asustar e chantaxear 
para que nos botáramos atrás. Non 
vou ser eu quen o faga". 

Outra circunstáncia explica a ati
tude máis submisa agora que hai 
dezaseis anos; moitos dos viciños 
traballan na mina ou teñen rela
ción familiar con alguén que o fai. 
"Pero eses señores teñen que ter 
en conta que un poste de traballo 
non pode compralo todo", asegu
ra Sofía, outra traballadora da te
levisión municipal. 

A meia tarde Xosé Moar Pardo 
recolle as primeiras patacas da 
colleita, a última que apañará 
nas Encrobas. A expropriación 
lévalle a casa mais vinte ferra
dos. "Teño catro vacas , antes 
eran nove, pero vendin cinco 
desque me enterei de todo isto 
-Xosé Moar laméntase de que 
Fenosa non se fai con todo o seu 
terreo. Quedanme uns metros 
que non vou poder usar. Estou 
cabreado, xa merquei fincas, pe
ro o traslado corre da miña can
ta. É pior o da miña dona, nas
ceu nesta casa e leva nela 63 
anos, que é os que ten e a ela 
non lle pasa unha mágoa por ou
tra con este canto". + 



HORARIOS COMERCIAIS 

Para o Conselleiro un desastre piar ca a reconversión industrial 

Coa liberdade de horários o 40o/o do 
pequeno comércio abocado ao peche 
•A. ESTÉVEZ 

Os panadeiros _ terán que des
mobilizarse e as grandes super
fícies comerciais abrirán libre
mente os domingos. Para Xoán 
Fernández, Conselleiro de ln
dústria, as consecuéncias da 
decisión do Constitucional de 
anular o regulamento de horá
rios da Lei de Comércio Galego 
suporá unha catástrofe superior 
á das reconversións industriais 
de anos pasados. Os sindicatos 
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e os pequenos empresários re
claman do novo ministro de Co
mércio a derogación do Decreto 
Boyer que liberaliza os horários. 

Se a implantación de grandes 
superficies comerciais en Galiza 
supuxo xa un desequilibrio eco
nómico en perxuicio do pequeno 
comercio, as sentencias do Tri
bunal Constitucional que anulan 
a lei de regulamento do horario 
comercial que, tanto en Galiza, 
Valencia e Cataluña promulga-

ran os seus respectivos parla
mentos, presaxian o caos total. 
A liberalización horaria só ten 
un beneficiado: as grandes su
perficies, con medios suficien
tes, para abrir todos os dias do 
ano. Segundo alguns estudos 
un 40% dos pequenos comér
cios quedarian en perigo de de
saparición ao non poder compe
tir en igualdade de cond icións. 

O comezo do problema está no 
decreto-lei que Boyer dictou, en 
1985, como Ministro de Econo
mía, onde liberalizaba totalmen
te os horarios comerciais. Só na 
teoria xa supuña un tremendo 
desaxuste. Oitocentos mil esta
belecementos pequenos e me
dianos no estado español non 
poderian facer fronte ao que se 
lle viña enriba ; ao redor de 
duascentas grandes superfícies, 
cunha circulación laboral moi di
námica, con medios de abondo 
para presionar ao persoal e con
seguir, dese xeito, abrir as por
tas cando lle petara. Os contra
tos eventuais son portadores de 
inseguridade para os traballado
res e de seguridade para as 
multinacionais que, cos altos ín
dices de paro actuais , sempre 
dispoñen de xente que traballe 
un domingo ou un festivo . 

Antonio Reguera Repiso, presi
dente da Asociación de Empre
sários de Comércio de Ponteve
dra, acata a decisión do Tribunal 
Constitucional pero como repre
sentante de autónomos e pe
quenos empresarios non lle 
agrada a palabra peche. O feito 
de que a Consellería de Indus
tria xa estabelecera un progra
ma de axudas para a reconver
sión do sector alarma aos co
merciantes que o que desexan é 
que se derogue o decreto Boyer. 

O traballador, 
o gran prexudicado 

A decisión do Tribunal Constitu
cional non só anula leis vixentes 
en Galiza, Valencia e Cataluña 
senón que paraliza as reunións 
que se viñan mantendo noutros 
lugares do estado español, como 
Aragón, para regular a actividade 
comercial. Para Rosa Pérez, da 
Federación de Comercio de Pon
tevedra de CCOO, anúlase un 
pacto consensuado entre traba
lladores, empresários e organiza
cións políti cas. "Non se ten en 
canta que o 75% dos traballado
res de comercio pertencen á pe
quena e mediana empresa, non 
só talamos de autónomos senón 
de estabelecementos de vinte e 
trinta empregados que van ser 
perxudicados". 

A postura de CCOO é de dialo
gar seriamente cos empresários 
ante a evidéncia dun obxectivo 
comun: a defensa dos dereitos 
do traballador regulando o seu 
horário de traballo. "Non hai que 
esquecer que son os traballado
res das grandes superfícies os 
que conseguiron que no pasado 
ano algunhas só abriran un do
mingo en decembro, dos dous 
que tiñan permitido pala Xunta". 

Por último o BNG manifestou a 
sua protesta polo que considera 
a ruína do pequeno e mediano 
comercio en Galiza. • 



u nha gramática do 
galega feíta polo xaponés 

Takekazu Asaka ou a 
tradución de poetas 

galegas ao húngaro son 
alguns dos resultados 

palpábeis dos cursos 
de galega para 

estranxeiros que o 
ILG (Instituto da Língua 

Galega) organiza por 
sexto ano consecutivo en 
Santiago de Compostela. 

Unha auténtica lición 
para os que limitan o uso 

do galega a un número 
determinado de 

quilómetros cadrados; 
unha boa ocasión para 

atapar chineses ou 
romenos veteranos xa nos 

cursos e, polo tanto, no 
uso do idioma galega ou 
para observar o interese 

e o esforzo dos alunas de 
iniciación que descobren 

o noso país e a sua língua 
por primeira vez , tras 

unha viaxe case sempre 
esgotadora. 

Da Índia, Brasil, Xapón ou Rúsia chegan cada ano xente dispostas a estudar o galego e coñecer mellor o país. ANXO IGLESIAS 

Oitenta estranxeiros estudan galega en Santiago 

O meu nome é Parveen Kumar Matik 
• ARANTXA ESTÉVEZ 

Este curso ten como obxectivo 
a promoción do galega interna
cionalmente e, polo tanto, a se
leción de admitidos acolle xente 
que pretenda darlle un uso prá
tico á aprendizaxe. A difusión 
da língua através de traballos 
ou a meio do ensino fai que es
te curso sexa un ponto de en
centro para profesores univer
sitários de diferentes países ou 
para estudantes que buscan 
na Galíza o referente para a 
sua tese. Debido a que o curso 
dura escasamente un mes, as 
conferéncias que o complemen
tan son a fonte de información 
máis prezada para eles, onde 
profundizan en diferentes as
pectos sociais e culturais de 
Gal iza. 

Os problemas para vir a estu
dar non son poucos. Se ben, o 
ILG concede algunhas becas 
para os estranxeiros, non todos 
os alunos teñen igual fortuna. A 
viaxe en avión, o aloxamento e 
os demais gastos que acarrexa 
unha aventura deste tipo deixa 
os petos baleiros a moitos visi
tantes. Fernanda Pessoa, unha 
rapaza do Brasil, está á espera 
de que lle concedan a bolsa de 
axuda; mentres, pasea por San
tiago agardando voltar algun día 
á G'aliza con cartas de abando 
para coñecela en profundidade 
e coa esperanza de atopar un 
traballo aquí. 

A presenza da Galiza 
no estranxeiro 

Ainda que a regra non se cum
pre nalguns casos nos que a 
curiosidade é tal que pode ra
char distáncias e barreiras case 
inalterábeis, o coñecimento que 

os participantes no curso teñen 
sobre a Galiza está relacionado 
coa presenza que o noso país 
ten nos seus países de orixe. O 
achegamento que o noso país 
mantén, desde hai anos, con al
guns povos determina o segui
mento da realidade galega que 
teñen os seus habitantes. 

Para Nilda Blanco , estar en 
Santiago é semellante a estar 
en casa. Ela é profesora na Uni
versidade da Habana onde exis
te un centro de estudos do gale
go. "O feito de existiren moitas 
sociedades galegas na Habana 
é unha mostra do clima de inte
rese do povo cubano cara todo 
o galega". 

Pola contra, a compañeira de 
Nilda no curso, Elena Zernova, 
da Universidade de San Peters
burgo, recoñece que en Rúsia o 
descoñecimento sobre Galiza 
era total até hai uns meses. A 
Xunta correu cos gastos da via-

xe e da estáncia desta profesora 
que, ademais de aprender gale
ga, espera conseguir un mestre 
para a criación dun centro de es
tudos de galega na sua cidade 
para consolidar o traballo sobre 
Galiza que ven facendo esta uni
versidade como poden ser as 
traducións de poetas galegas 
actuais ao ruso."O feíto de que a 
televisión leningradense emitise 

'Os alunas do curso 
abráianse de que 
na Xunta se use 
o español con 
frecuéncia'. 

xa tres reportaxes sobre esta te
rra no que vai de ano axudou a 
que conseguísemos que a xente 
saiba que a Galiza non está en 
Polónia nen en Roménia." 

En Nova Delhi, na Índia, a maio
ria dos habitantes non coñecen a 
existéncia dunha terra chamada 
Galiza; máis do 60% da povoa
ción sobrevive na miséria, que 
non permite coñecer máis que 
fame. Para Parveen Kumar Malik 
a cidade de Santiago e a música 
da gaita, sempre relacionada coa 
Escócia, foron os dous elemen
tos que o levaron a coñecer Gali
za; el espera publicar axiña un 
estudo comparativo entre o por
tugués, o galega e o español. 
Xunto con outra compañeira ín
dia son os dous representantes 
dun país no que estudar galega 
pode ser calificado de extrava
gáncia. "Só na Universidade de 
Jawaharfal Nehru, na capital, é 
posíbel coñecer a Galiza através 
do departamento de español". 

r---------------------------------------------------------------------------, 
Espectadores dunha situación contraditória 
Xunta e Xacobeo son duas pa
l abras escoitadas constante
mente nas conversas cos es
tudantes estranxeiros. A pro
moción que da Galiza se pre
tende facer refléctese no feito 
de que, moitos deles, non sa
bian nada sobre o noso país 
antes deste ano. Manuel Gon
zález, director do curso, indi
cou que esta expansión mate
rialízase no aumento de pra
zas que se levou a cabo este 
ano en comparación cos anos 
anteriores. 

Pero, se por unha banda, a Di
rección de Política Lingüística_ 

da Xunta pretende promocio
nar o idioma cunha imaxe do 
galega internacional, por outra 
parte están atrancando a sua 
normalización dentro de Gali
za. Os alunas deste curso 
abráians·e ao non atapar un 
galega omnipresente nas de
pendéncias universitárias ou, 
mesmo, na Xunta, onde se 
adopta o español con moita 
frecuéncia. 

Fernanda Pessoa amósase 
perplexa ante a contradición 
que existe entre unha língua 
coñecida por toda a povoación 
que non é asumida ao cento 

por cento. Allea á realidade po-
1 ítica da Galiza e á situación 

· irregular que sofre a língua ga
lega no ensino e nos meios de 
comunicación, Nuria Enrique 
pergúntase que acontece co 
galega. Barcelonesa e tilla de 
emigrantes galegos, para ela 
talar o noso idioma é un luxo 
que só se pode permitir nestes 
cursos en Santiago. "A xente 
nova pergúntame por que que
ra estudar galega pero o máis 
chocante é que traballadores 
universitários que ocupan pos
tas orientados a normalizar o 
uso da língua, nos talen en es
pañol".• 

L------------------------·---------------------------------------------------~ 

A literatura, o mellar 
meio de aprendizaxe 

A gramática é o ponto forte do 
nível de iniciación, pero os es
tranxeiros que xa coñecen a lín
gua adícanse, preferentemente, 
a traballar sobre a literatura ga
lega de todas as épocas. A lite
ratura é o centro de interese dos 
profesores das universidades 
foráneas, non só para a forma
ción própria, senón coa inten
ción de impartir clases nos seus 
países de orixe. As preferéncias 
varían desde as cantigas medie
vais que Vera Filizoa estuda na 
Universidade Estadual do Ceará 
no Brasil até a nova poesia tra
ducida na Universidade de San 
Petersburgo. 

Celia Pérez Ventura é un caso 
extraordinario de entusiasmo por 
Galiza tendo en canta que traba
lla en Nova lorque, onde os xor
nais licios polos hispanos non in
cluen novas sobre o noso país. 
Ela traballa na CUNY (City Uni
versity of New York), a única en 
todo o estado na que despois de 
estudar literatura española, tráta
se única e exclusivamente a ga
lega. Despois de o seu traballo 
sobre o canto "Xaque Mate" de 
Méndez Ferrín se publicar e tra
ducir ao galega, séntese con fol
gos de abando para afrontar a 
obra de Rosalia de Castro. 

"Hai que agradecer os esforzos 
dos mestres galegas como Er
nesto Pérez e Cláudio Rodrí
guez Fer que conseguiron un 
·fundo bibliográfico para a biblio
teca universitária, impartiron se
mi nários de literatura galega 
que tiveron grande aceitación e 
celebrouse, ademais, un encen
tro entre escritores galegas, 
bascas e cataláns". • 

- - - - ------- ---- - -------- ----- - --- -- ---- --------- ------
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PROGRAMA 
------------·-------------

13 Teatro na Rúa: Grupo de Cuba 
Mostra de Artesanía 
Lugar: Rúa do Príncipe 

XULLO XIV Romaría Internacional ifl 
Primeiro Festival: México co Xacobeo ~ 
Ballet Tradicional da Universidade de Colima 
(México) 
lugar: Auditorio "Quiñones de León" 
Hora: 23,00 h. 
Prezo: 500 pesetas (con cadeira} 

XIV Romaría Internacional rfl 
Segundo Festival: Africa co Xacobeo ~ 
Representación Oeera Negra "Sikulo o Guerreiro" 
Lugar: Auditorio' Quiñones de León" 
Hora: 23 00 h. 
Prezo: 500 pesetas (con cadeira) 

Semana Grande - Vísp_era 
Desertores e Siniestro Total 
Lugar: Auditorio "Quiñones de León" 
Hora: 23,00 h. 
Prezo: 500 pesetas (sen cadeira) 

2 5 Semana Grande - Domingo 
Teatro Infantil 
Compañía: Sac de Gemecs {Cataluña) 

XULLO Espectáculo: "El Abordajen 

26 
XULLO 

27 
IULLO 

28 
IULLO 

Lugar: Palco do Parque Quiñones de Leónn 
Castrelos 
Hora: 19,00 h. 

Semana Grande - luns 
Teatro Infantil 
Compañía: Kukubiltxo (Euskadi) 
Espectáculo: nDuelo" 
Lugar: Palco do Parque "Quiñones de León" 
Castrelos 
Hora: 19,00 h. 
Hent Sant Jaket 
Lugar: Praza de Compostela 
Hora: 23,00 h. 

Semana Grande - Martes 
Teatro Infantil 
Compañía: Art'lmagen 
Espectáculo: "Brincadeiras a Retalho" 
Lugar: Palco do Parque "Quiñones de León" 
Castrelos 
Hora: 19,00 h. 
5 rgio Dalma 
Lugar: Auditorio "Quiñones de León" 
Hora: 23 00 h. 
Prezo: 500 pesetas (sen cadeira) 

Semana Grande - Mércores 
Teatro Infantil 
Compañía: Escarlata Circus (Cataluña) 
Espectáculo: "Velcru Pru~ulsu 11 

Lugar: Palco do Parque 'Quiñones de León" 
Castrelos 
Hora: 19,00 h. 
Matto Congrio e Tam Tam Gol 
Lugar: Auditorio "Quiñones de León" 
Hora: 23,00 h. 
Prezo: 500 pesetas (sen cadeira} 

29 
XULLO 

30 
XULLO 

31 
IULLO 

1 
AGOSTO 

1·2·3 
4·6 

AGOSTO 

Semana Grande - Xoves 
Teatro Infantil 
Compañía: La Bicicleta (Murcia) 
Espectáculo: "Ca_perucita Roja" 
Lugar: Palco do Parque "Quiñones de León" 
Castrelos 
Hora: 19,00 h. 

Milladoiro-The Chieftains-Alan Stivel 
Lugar: Auditorio "Quiñones de León" 
Hora: 23,00 
Prezo: 1.000 pesetas (con cadeira) 

Semana Grande - Venres 
Teatro Infantil 
Compañía: La Estrella (Valencia) 
Espectáculo: "Circo Malvarosa" 
Lugar: Palco do Parque "Quiñones de León" 
Castrelos 

Montserrat Caballé 
Lugar: Auditorio "Quiñones de León" 
Hora: 23,00 h. 
Prezo (con cadeira}: Zona A: 2.000 pesetas 

Zona B: 1.500 pesetas 

Semana Grande - Sá&ado 
Teatro Infantil 
Compañía: Los Titiriteros {Aragón) 
Espectáculo: ."El Bando Cucaracha" 
Lugar: Palco do Parque "Quiñones de León" 
Castre los 

Semana Grande - Domingo 
Procesión do Cristo 

Integral Nove Sinfonías de Beethoven 
Lugar: Auditorio ''Quiñones de León" 
Hora: 23,00 h. 
Prezo de cada concerto: 2.500 eesetas 

LW;¡¡:amwi~ Abono para os 5 concertos: 10.000 pesetas 

7 VII Día Coral de Galicia 
Lugar: Auditorio "Quiñones de León n 
Hora: 23,00 h. 

AGOSTO Prezo: 500 pesetas (con cadeira) 

19 Mike Olfield 
Lugar: Auditorio nQuiñones de León" 
Hora: 23,00 h. 

SmMBRO Prezo: 2.000 pesetas (con cadeira) 

, 
FESTAS E ROMARIAS 

FESTAS DE CONSOLACIÓN·COIA.-Días 2, 3, 4, 5, 6 de Xullo. 
FESTAS DO BERIÉS.-Días, 9, 10, 11, 12, 13 de Xullo. 
FESTAS DE BOUZAS.-Días 16, 17, 18, 19, 20 de Xullo. Domingo día 18, ás 

23.00 h.-Xll Festival-Concurso de Arte pirotécnico de luz: e son. 
ROMARÍA DE SAN ROQUE.-Días 15 e 16 de Agosto. 

FESTAS DO CRISTO DA VICTORIA 

XULLO • AGOSTO 

13 
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CÁMBIOS NO MUNDO DO TRABALLO 

PERIGO! A EUROPA SOCIAL 
VÉNSENOS ENRIBA 

DANIEL FERNANDEZ VEIGA 

Nun artigo recente da revis
ta "Cronique lnternationale" 
do IRES (Instituto de lnvesti
gacións Económicas lnter
nacionais de París) Florence 
Lefresne toma un caso con
creto de reubicación indus
trial, o chamado caso Hoo
ver, para ilustrar o escaso 
alcance do que os traballa
dores européus poden es
perar do novo ou do bon na 
tan cacarexada "Europa So
cial", florón que se supón de 
honor no escudo do naso 
persistente Presidente do 
Governo. 

O caso Hoover recebeu es
casa atención na prensa es
pañola pero foi, no seu dia, 
bastante comentado na 
prensa francesa. O tema ex
cede con moito o interese que poda ter unha ané
dota local e exibe con nitidez os mecanismos de 
adaptación a novas situacións de mercado empre
gados palas grandes empresas multinacionais, a 
relación de forzas que existe hoxe entra as forzas 
sociais dentro das empresas e a inoperatividade 
dos mecanismos da "Europa Social" para tratar de 
atenuar o negativo efeito das estratéxias seguidas 
palas grandes empresas. Como sinala Florence 
Lefresne o caso Hoover debería ser profundamen
te estudado polos sindicatos pois ilustra claramen
te unha estratéxia hábil por parte das grandes em
presas transnacionais para conquerir a intensifica
ción dunha suicida competéncia polo emprego en
tre diferentes segmentos dunha clase traballadora 
que se enfrenta a níveis de paro crecentes. 

O "caso" iníciase cando o grupo americano Maytag 
que hai tempo absorbera Hoover (coñecido fabri
cante que foi de aspiradoras) decide reubicar a 
planta de fabricación situada na Franza (Longvic
Bourgogne) en Escócia (en Cambuslang). Balance 
en canto a emprego da operación: supresión de 
600 pastos na Franza e criación de 400 en Escócia 
pero, iso si, a "criación" deses novas empregos en 
Escócia queda supeditada á sinatura dun acordo 
cos sindicatos escoceses (AEEU). En Cambuslang 
a taxa de paro alcanza un trinta por cen da povoa
ción activa; os líderes sindicais escoceses afirman 
despois de asinar que ''1iñan unha pistola na tempa" 
e que "descoñecian a supresión de 600 empregos 
na Franza". A xustificación de Maytag para tomar 
esta decisión é que a empresa xa existente en 
Cambuslang dispuña de máis espazo que a planta 
industrial existente na Franza e que os custos labo
rais en Escócia eran un 37 por cen máis baixos que 
na Franza. Con esta decisión as recentes perdas 
da empresa converteríanse en breve prazo en be
neficios suculentos. Outro ponto importante era o 
máis baixo nível de formación profisional dos obrei
ros escoceses que permitía asi unha recalificación á 
baixa dos salários ao existir unha menor proporción 
de man de obra altamente cualificada con relación 
ao total. Notemos aquí que a mecanización median
te máquinas-robot ou informatizadas favorece sur
prendentemente a descualificación da man de obra. 
Todo isto parecen razóns eco-
nómicas léxicas dentro da óptica 
dunha economía de mecado 
pero existen outros elementos 

traballo. 5) A representación 
sindical non excederá nun 
representante por setenta 
traballadores. 6) Os traballa
dores serán contratados por 
períodos de 24 meses e só 
empezarán a ter direitos ás 
contribucións sociais de reti
ro por vellez, enfermidade 
ou invalidez despois dun pri
meiro contrato. 7) A empre
sa non contribuirá ao fundo 
de pensións mentres este 
sexa excedentário. 8) A em
presa realizará avaliacións 
periódicas das "aptitudes e 
atitudes" dos traballadores. 
9) lnstalaranse cámaras de 
video nos talleres para "me-
1 lorar a calidade da produ
ción". 1 O) Renunciarase po
los sindicatos ás "práticas 

TOKIO restrictivas" (quer dicer, ao 
direito á renegociación para cada categoría profi
sional de compensacións debidas a cámbios nas 
condicións de traballo. 11 ). Limitarase o direito de 
folga por intermédio da criación dun "sindicato úni
co" (que gozará dun priviléxio monopólico de corte 
"vertical"). Etc., etc., etc ... A prensa francesa desta
cou a limitación do direito á folga pero a Confede
ración Europea de Sindicatos considera que é ain
da máis grave e regresivo o acorde de renúncia 
aos direitos sociais durante o primeiro período de 
contrato. 

Debemos destacar que moitas destas cláusulas, 
que son perfeitamente legais no Reino Unido, non 
o serian neutros moitos países de Europa por non 
as permitir a sua lexislación nacional. Non sucede 
iso, sen embargo, con respeito á lexislación comu
nitária que, deica agora, non impón enfoques co
muns en relación co direito laboral ou os salários 
limitándose somente a temas relacionados coa se
guridade laboral. A cínica frase de John Majar de 
que "Europa terá a sua Carta Social pero nós tere
mos o emprego" non corresponde pois á realidade 
actual comunitária. Ao tan mencionado "Déficit de
mocrático" do Tratado de Maastricht haberia que 
engadir agora o desequilíbrio existente no trata
mento dos diferentes actores sociais pois mentres 
o capital transnacional goza de fontes de comuni
cación, información e control estratéxico moi refi
nadas, o "factor traballo" mostrouse até a data in
capaz de desenrolar mecanismos 9ompensatórios 
de defensa de parecida eticácia. E patético com
probar que as organizacións sindicais existentes 
mendigan ante o número un da burocrácia comu
nitária (J. Delors) a bloqueada implementación 
dos "Comités de Sector" paralisados pola oposi
ción dos grupos patronais européus capitaneados 
polos archireaccionários británicos. A defensa dos 
intereses dos traballadores ten que ser, como di
cia un filósofo social do século pasado, obra dos 
traballadores mesmos. O fenómeno da competén
cia entre segmentos da clase traballadora (permí
tanme os posmodernos este arcaísmo) xa empeza 
a ter unha importante cantidade de interesantes 
elaboracións teóricas que van desde os pioneiros 
traballos de Doeringer e Piare aos moi recentes 

de Schettkat, Williamson e Ber
ger e Piare. O superesquerdista 
T. Negri tamén dedicou intere
santes reflexións a este tema 

(plasmados no acordo cos sindi
catos) ainda que máis significati
vos por canto tan referéncia aos 
mecanismos de poder que ope
ran a nível de empresa e cuxa 
incidéncia económica deriva dun 
endurecimento institucional dos 
mecanismos xerárquicos de 
control e autoridade. Vexamos 
cales son: 

'Mentres o capital 
goza de fontes 
de información 
moi refinadas, o 
"factor traballo" 

pero, a xuízo do que isto escre
be, a sua teorización parece 
parcialmente inspirada por un 
conceito cuase conspiratório da 
estratéxia do capital e insufi
cientemente por unha análise 
das suas tendéncias inmanen
tes. Como Wallerstein sinala, a 
espectral discriminación nos 
mercados de traballo (sexual, 
racial, etc.) cumpre unha útil e 
indispensábel función na repro
dución das estruturas do siste
ma. A elaboración teórica é ne
cesária, pois, como alguén ad
vertiu, a teoria é un arma de
vastadora se pode ser incorpo-

1) Conxelación salarial até 
1994. 2) Redución da prima de 
traballo en turno. 3) A selección 
de quen vai traballar en turnos 
faraa a dirección da empresa. 4) 
Os direitos de antiguedade do 
obreiro computaranse semente 
en relación coa empresa con 

• exclusión de anos anteriores de 

mostrouse 
incapaz de 
desenrolar 
mecanismos de 
parecida 

. ,. ~ficácia' . 
rada pala grande masa. Esa 
debe ser a tarefa dunha es
querda renovada.• 

Galiza á marxe da 
prosperidade 
"Situada ao Noroeste da Península Ibérica, a Galiza é unha 
Comunidade Autónoma do Estado español, governada, despois 
de quince anos, polo Partido Popular. Esta formación na Galiza 
ven de acadar unha dilatada vitória nas recentes eleicións 
lexislativas españolas do 6 de Xuño, avantaxando aos 
socialistas en 11 pontos. Porén, o país galega, o Finisterre de 
España, acumula malestar e crise. As xa de por si endémicas 
zonas do Arco Atlántico (Irlanda, País de Gales, Betaña, 
Aquitánia, País Basco, Astúrias) padecen os efeitos das 
decisións de Bruxelas que fraxilizan a pesca e a agricultura; co 
aumento da tentación do tráfico de drogas. Os nacionalistas 
senten chegar a sua hora. De momento o país apréstase a 
receber a marea turística que aporta a tradicional pelegrinaxe a 
Santiago de Compostela", esta síntese sobre o naso país 
encabeza un artigo de duas páxinas que LE MONDE 
DIPLOMATIQUE publica no número de Xullo. 

Sobre o papel do nacionalismo no noso país, a autora, 
Margarita Riviere, di: "A influéncia dos nacionalistas no 
conxunto dos intelectuais é grande. Escritores, cantantes, 
pintores, investigadores, profesores universitários manifestan 
abertamente os seus lazos co nacionalismo, que está na alma 
do povo". O periódico mensual titula a reportaxe "A Galiza xa 
non ere nas milagres", e nun antetítulo di "unha Fisterra na 
España á marxe da prosperidade". 

Secuestro de tres nicas 
de orixe basca 
"Na madrugada do 23 de Maio, tres potentes explosións 
acorridas nas instalacións dun obradoiro de reparación 
automotriz revelou a existéncia dun xigantesco arsenal 
clandestino'', canta BARRICADA INTERNACIONAL no último 
número publicado. O periódico sandinista canta que o 
proprietário do taller logrou fuxir e que entre os cascallos 
apareceu documentación da Frente Farabundo Martí de 
Liberación Nacional, do Salvador. 

"Porén, tras esa explosión as autoridades españolas lograron a 
captura e deportación de tres nicaraguanos, presuntos militantes 
da organización separatista basca ETA, feíto que en moitos 
sectores nicaraguanos provocou unha indignación debido ao 
vergoñento comportamento do governo de Violeta Chamorro", di 
o artigo, que tamén informa que os tres detidos tiñan a 
nacionalidade nicaraguana, foron detidos dias despois da 
explosión e que, ''tras rematar o período de investigación e ficaren 
detidos sen lles formularen cargos( ... ), o xuíz executor ordenou a 
imediata liberación dos reos, e ante a denúncia dunha posfbel 
extradición ao Estado español, dictou unha orde de arraigo, que 
lles garantía a sua permanéncia no território nicaraguano". 

Barricada pergúntase se vai comezar en Nicarágua unha 
cazaria de nacionalizados e cooperantes e asegura que o 
governo de Violeta Chamorro réndese aos dictados "do mellar 
postor", en alusión ao intento de congraciarse co governo 
español , que brindou apoio económico a Nicarágua. 

Música, relixión e nacionali mo 
"Os irlandeses usaron da poesia, a música e a literatura para 
cobrarse a revancha pola agresión dos opresores", di The Edge, 
o guitarrista que acompaña a Bono no grupo de rock irlandés 
U2, nunha entrevista publicada o 12 de Xullo no semanário 

O grupo irlandés U2. 

catalán EL TEMPS. 

Bono repasa a 
situación do seu 
país: "En Irlanda 
hoxe é difícil mercar 
preservativos e o 
divórcio non está 
permitido. Coa Sida, 
non poder 
compralos é máis 
que perigoso; 
diabólico, diria eu". 
Previamente Bono 

descalificaba a figura do Papa: "En Xoán Paulo 11 foron topar un 
personaxe interesante do que moitos pensaban que ia ser 
modernizador da lgrexa. Pero de feíto, o seu conservadurismo 
fíxoa retroceder cando menos un século, e mesmo máis". 

The Edge tamén é crítico e irónico: "É unha clase obreira [a 
irlandesa] moi educada. Aqui a educación é mellar que en nengun 
outro sítio. Afortunadamente ou por desgrácia, a nasa educación 
ven dos curas, dos xesuítas e dos cristiáns alemáns, todo iso 
frustrou as mellares causas da vida". "Como o sexo ... Contado ainda 
continuan senda uns educadores excelentes", engade Bono.+ 
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CÁMBIOS NO LESTE 

Poderian formar parte do novo gabinete despois das eleicións do 19 de Setembro 

Polónia prepárase para ver aos comunistas 
outravOlta no governo 
•XÚLIO RIOS 

Os comícios 
lexislativos do 19 de 
Setembro abren a 
posibilidade de 
inaugurar unha nova 
etapa da evolución 
política polaca, 
definida quizais por 
unha orientación máis 
social. A lexislación 
eleitoral esixirá unhas 
porcentaxes máis 
elevadas para obter 
representación (5% 
para os partidos e 8% 
para as coalicións). Na 
actualidade son 29 os 
partidos presentes no 
Sejm e todos por 
debaixo do 15% de 
representación. 

Walesa saúda desde un autobus na cidade de Opole, durante a anterior campaña eleitoral. LEO ERKEN 

Estes comícios vanse celebrar 
con dous anos de adianto a res
peito do que seria unha convo
catória normal . Contado, o sur
prendente non é a disolución an
tecipada das Cámaras senón o 
feíto de que teñan resistido du
rante tanto tempo as embestidas 
de todo tipo que se produciron 
nos dous últimos anos. Desde 
1989 sucedéronse vários gover
nos de coalición e tres primeiros 
ministros (catro se contamos ao 
fuxidio Pawlak): Mazowiecki , 
Olszewski , e finalmente Hanna 
Suchocka. Neste período as 
transformacións habidas no seo 

do movimento sócio-político So
lidarnosc que provocou a rendi
ción de Rakowski e Jaruzelski 
para abandeirar e lexitimar o 
desmantelamento do vello siste
ma foron imensas. E continuan ... 

Ainda en Abril do ano pasado 
Walesa dicíalle aos milleiros de 
obreiros e cidadáns que se ma
nifestaban palas ruas de Varsó
via contra a política de redución 
dos gastos sociais que "se non 
fose polo cargo sumaríame a 
vós". Pouco máis dun ano des
pois consúmase a pública e to
tal ruptura con Solidarnosc . 

Reunido en Zielona Gora o V 
Congrego do movimento sindi
cal , que el mesmo liderou du
rante tantos anos, este non ma
nifestou o máis mínimo interese 
por escoitar ao agora Presiden
te polaco. Como acontecera no 
seo do movimento político , as 
ambicións de Walesa poden ser 
a causa dunha nova e profunda 
división , quizais letal a curto 
prazo , no seo dunha Solidar
nosc de por si debilitada e con 
grandes dificuldades para a sua 
consolidación como proxecto 
sindical autónomo que rivaliza 
con movimentos de forte arraigo 

C O N S U M A P R O D U T O S G A L E G''""O $--

como Solidarnosc 80 de Jurczyk 
ou a OPZZ de Szpychalska. 

Walesa non renúncia 

Walesa non renúncia a configu
rar unha base partidária própria 
que viabilice as suas teses polí
ticas máis alá do entorno estric
tamente presidencial. Hai uns 
meses propuxo a formación dun 
amplo Bloca de Apoio ás Refor
mas no que teoricamente pode
rian integrarse todas as forzas 
xurdidas de Solidarnosc. No V 
Congreso Solidarnosc rexeitou 
a invitación para integrarse na 
coalición eleitoral propugnada 
polo Presidente. Pero todo pare
ce indicar que nel si se integrará 
a denominda SIEC, unha estru
tura informal de Solidarnosc que 
agrupa a toda unha rede de co
mités de máis de 140 importan
tes empresas. Non só a unidade 
interna de Solidarnosc corre sé
rio perigo, senón tamén a obten
ción de representación parla
mentária propia, na medida en 
que concorre a estes comícios 
coas suas listas. Actualmente, 
cun cupo de 5% dos votos dis
pón de 27 deputados. Semellan
tes tensións estanse a dar ta
mén no a·mplo espazo político 
(Unión Democrática, Congreso 
Liberal Demócrata, Unión Na
cional Cristiana, Unión de Cen
tro, etc.) que abrollou de Soli
darnosc. Se a formación do Blo
ca proposto por Walesa habia 
servir para aglutinar as forzas 
capaces de frear o previsíbel 
ascenso da esquerda, o que na 
realidade pode acontecer é que 
con tanta diatriba se estimule o 
efeito contrário. Especialmente 
nas formacións de "centro" as 
interferéncias de Walesa provo
can un indisimulábel disgosto. 

Os herdeiros do POUP 
en ascenso 

A Socialdemocrácia da Repúbli
ca de Polónia, os herdeiros do 
vello POUP, marxinada e e,n 

"cuarentena" política debido á 
táctica de illamento posta en 
prática palas demais forma
cións, pode recoller grande par
te do descontento social. Na ac
tualidade é a minoría maioritária 
cun 14,5% dos votos. Os sonde
os outórganlle entre un 15 e un 
25% da intención de voto. De 
cumprirse estas previsións será 
moi difícil configurar un governo 
sen a sua participación. Segun
do un inquérito publicado recen
temente na Gazeta Wyborcza, 
só un 19% dos cidadáns serian 
contrários a un governo de coa
lición que incluise esta forma
ción política, mentres que un 
57% amosábanse decididamen
te favorábeis. 

O posíbel freo da tendéncia 
abstencionista é outra das in
cógnitas. Desde as eleicións 
presidenciais a caída da partici
pación fo i espectacular. Na pri
meira volta a abstención foi do 
39 ,3% ; na segunda volta, do 
46,6%, e nos comícios lexislati
vos de hai dous anos do 56,8%. 

A relativa estabilización da si
tuación económica durante 
1992 apresenta signos natural
mente contraditórios. Se ben é 
certo i:¡ue se detivo a espectacu
lar caída da produción de anos 
anteriores, reduciuse a inflación, 
etc., o desemprego abranxe a 
máis de 2,5 millóns de persoas, 
un 14,5% da povoación activa. 
A privatización, un dos pilares 
claves da reforma estrutural im
pulsada por Balcerowicz, avan
za lentamente e con grandes di
ficuldades reais apesar de que 
as vontades son outras. Un 80% 
da indústria está ainda en mans 
do Estado. 

A transición polaca apresenta 
como particularidade substancial 
o protagonismo dos movimentos 
e organizacións sindicais da in
dústria e do campo. Conservan 
en conxunto un papel moi signifi
cativo e comezan a ser cons
cientes non só da sua forza real, 
da sua capacidade de interven
ción, senón tamén da diferéncia 
que hai entre os seus intereses 
colectivos e as políticas aplica
das nos últimos anos, ampara
das. na lexitimidade que tiña a 
oposición ao sistema burocrático 
anterior. A própria cáida da pri
meira ministra Suchocka e do 
seu gabinete foi o ponto culmi
nante dunha ampla mobilización 
social en defensa do sector pú
blico, con importantes folgas no 
ensino e na sanidade. 

As eleicións do 19 de Setembro 
teñen pois unha grande trans
cendéncia. Poderian ser un pri
meiro paso para a recuperación 
da sintonia entre a esquerda e a 
base social que obxectivamente 
lle é máis afín. Como contrapar
tida, a perspectiva do hipotético 
regreso ao poder dos ex comu
nistas alenta, nos sectores da 
direita máis populistas e reac
cionários as tendéncias revan
chistas e descomunistizadoras. 
Se dispoñen de ocasión para 
impedilo mesmo estarían dis
postos a recorrer a fórmulas au
toritárias. + 
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NOVO ORDE INTERNACIONAL 

'Estamos ante unha guerra de fé, 
a té no mercado', sinala o filósofo 
francés Roger Garaudy, 

quen oferece, nesta entrevista 
realizada por Jordi Esteva 
para Ajoblanco, un repaso 

á actualidade internacional 
desde un ponto de vista orixinal, 
a óptica do vencido. 

Roger Garaudy 
'lnténtannos impoñer unha relixión ·que é o monoteísmo do mercado' 
• JORDI ESTEVA 

A diferencia entre ricos e po
bres aumenta dia a dia. 

Durante cinco séculos deuse un 
tipo de explotación colonial no 
que as economías dos países po
suidores de matérias primas eran 
meros apéndices das economías 
dos países colonizadores. Hoxe 
enfrentámonos a unha forma no
va de colonialismo, que consiste 
en impor aos países do Terceiro 
mundo o mesmo modelo de de
senvolvimento que o da antiga 
metrópole. Pero iso non é factíbel 
xa que se todos os habitantes do 
Terceiro mundo consumisen e 
polucionasen como un ocidental, 
en cinco anos acabaríanse os re
curso do planeta. Unha economía 
como a actual presupón o saqueo 
da maioria por unha minoría. Ese 
é, na miña opinión, o grande frau
de que conduce inevitabelmente 
á catástrofe. 

O colonialismo mantense hoxe 
grácias a institucións como o Fun
do Monetário Internacional e as 
suas políticas de axuste. O pano
rama radicalizouse tras o fundi 
mento da Unión Soviética. A polí
tica de blocos continua, pero cun 
só pólo. O enfrentamento Leste
Oeste converteuse na oposición 
Norte-Su!. Antes existían colonia
lismos rivais. O actual é un colo
nialismo unificado e totalitário que 
engloba o mundo inteiro. Unha 
quinta parte da povoación mundial 
consume e explota os recursos 
das catro quintas partes restan
tes. E esta proporción agrávase 
dia a día. Por exemplo~ en dez 
anos a contribución da Africa ao 
Produto Nacional Bruto Mundial 
diminuiu á metade. Na última dé
cada, a distáncia entre os países 
máis pobres e os máis ricos multi
plicouse por sete ou oito. 

Irnos cara un suicídio planetário 
xa que esta política asasina á sua 
vez ao Primeiro Mundo. Se voste
de é un comerciante, o que nunca 
fará é matar ou arruinar aos seus 
clientes porque se perxudicará ta
mén a vostede mesmo. E iso é 
precisamente o que pasa. Hoxe 
en día preocupa moito o paro, ca
se trinta millóns na Europa, pero 
todos os remédios que se propo
ñen son inviábeis. A solución de
beríase buscar nun novo mercado 
mundial que non fose, como o ac
tual, desequilibrado. Deberíase in
tentar enriquecer aos outros. 
Mentres non se proporcione aos 
países do Sul os meios para se 
desenvolver segundo as suas pró
prias leis e a posibilidade de man
ter intercámbios normais en pé de 
igualdade, mentres prosiga a con
tínua baixa nos prezos das maté
rias primas e a inundación destes 
países con produtos manufactura
dos, asistiremos a un declive con
tínuo do Terceiro mundo. Pode
mos acaso seguir tendo como ob
xectivo o aumento progresivo da 
produción e o consumo? Eviden
temente, non. O crecimento in
controlado custa ao Terceiro mun
do un Hiroshima por día. 

O pensador francés en Pontevedra onde asistiu, por duas ocasións, á Semana de Filosofia. Fotografias: GUSTAVO LUCA DE TENA 

'A , A frica 
vendémoslle máis 
perfumes que 
abonos. Máis 
coches de luxo 
que tractores' 

Hai que cambiar de obxectivo. É 
un problema relixioso. O feíto de 
querer ter relacións equilibradas 
co Terceiro mundo obríganos a 
cambiar o noso método de pro
dución. Subministrámoslles cou
sas que non necesitan. A maior 
parte dos ingresos destes países 
destínanse á compra de armas 
que nunca serven para loitar con
tra os seus verdadeiros inir:nigos 
senón para facelo entre si. A Afri
ca vendémoslle máis perfumes 
que abonos. Máis coches de luxo 
que tractores. Se queremos res
ponder ás suas necesidades es
tamos abrigados a cambiar a no
sa produción e, en consecuéncia, 
o noso modo de vida. Por outra 
pa_rte, na economía mundial, a 
droga converteuse, polo seu mo
vimento de capital, en algo tan 
importante como os automóbeis, 
o aceiro ou a informática. O se
ñor Bush propuxo oferecer aos 
labregos que plantaban coca 
160$ por hectárea para que 
substituísen o cultivo polo de ca
cao ou café. Pero unha hectárea 
destinada a eses cultivos supón 
unha ganáncia de 360$ mentres 
que se se dedica á coca, con tres 
colleitas ~o ano , proporciona 
10.000$ ... E un problema econó
mico. E pasa o mesmo en Afga
nistán, gran produtor de ópio. Es-

te problema está estreitamente 
unido ao que denominou o mono
teísmo do mercado. Se as leis do 
mercado continuan actuando co
mo até agora, a droga terá un fu
turo espléndido cunha produción 
en plena expansión. Mentres o 
mundo sexa insuportábel, existirá 
moita xente que intentará evadir
se como sexa. Mentres teñamos 
un reximento de xóvenes de 20 
anos sen traballos nen esperan
za, apesar dos seus estudos ou 
formación profisional , existirán 
forzosamente os fenómenos da 
droga e da violéncia. 

O control das fontes 
de enerxia 

O mercado adoptou a violéncia 

E a corrupción! Nos Estados Uni
dos para ser senador fan falta 
100 millóns de dólares. A maioria 
están financiados polas redes da 
droga. Noriega estaba pagado 
por Bush, daquela director da 
CIA, e recebia a mesma. cantida
de que un presidente dos Esta
dos Unidos. Odia que deixou de 
servir aos intereses americanos, 
deixárono cair. Utilizan marione
tas deste tipo. Ternos o exemplo 
de Somália onde, para combater 
aos "señores da guerra", envían 
25.000 homes. Que se propo
ñen? O que pasa en realidade é 
que várias compañías america
nas descobriron petróleo en So
mália e en consecuéncia era pre
ciso impor unha marioneta, un ti
po como Noriega, que asegurase 
a estabilidade para a explotación 
futura do cru. 

Vostede acaba de regresar de 
Exipto. A oleada de violéncia 
integrista contra o turismo está 
perxudicando gravemente un 
dos principais ingresos da sua 
economia. 

'Q que pasa en 
realidade é que 
várias compañias 
americanas 
descobriron petróleo 
en Somália' 

En Exipto cobra forza ese movi
mento chamado integrista que 
non é senón unha protesta lexíti
ma contra a colonización ameri
cana, pero que carece de progra
ma. Daí a sua debil idade. En can
to aos atentados , non creo que 
benefícien aos intereses dos inte
gristas. Polo contrário serven , 
dalgun modo, para impor a Muba
rak as condicións máis rigorosas 
do Fundo Monetário Internacio
nal, ao pór en evidéncia a fraxili
dade da sua economía e a sua 
grande dependéncia do exterior. 
Pagaron 4.000 millóns de dólares 
a Exipto para que entrase na coa
lición contra o Iraq. Ao igual que 
Eltsin, prostituiuse. Os dous están 
venciendo os seus países palmo 
a palmo. 

Fálase moito dos "afganos", os 
veteranos islamistas que pro
cedentes de toda a orbe musul
mana foron entrenados en Pes
hawar con financiación, entre 
outros, dos Estados Unidos pa
ra combater aos soviéticos que 
invadiran Afganistán. Ao pare
cer están detrás da actual olea
da de violéncia que sacude paí
ses como Exipto, Alxéria ou da 
sucesión de atentados tanto en 
Nova lorque como en Calcuta 
ou Bombai... 

Foron entrenados por mediación 
de Paquistán . Afganistán é hoxe 
un dos mercados máis grandes 
de ópio. A droga foi utilizada no 
seu dia para soster a guerrilla 
contra os soviéticos. E como ho
xe todas as fraccións rivais se be
nefícian do ópio, pelexan entre si. 
Para os Estados Unidos a situa
ción actual de guerra civil non 
apresenta maiores problemas . 
Non ten por que se preocupar. 
Destrúense entre eles mesmos. 
Só teñen que lles procurar armas, 
como fixeron en Bósnia. 

Cando se produci o atentado do 
World Trade Center de Nova lor
q ue, arrestaron a tres taxistas! 
Resulta algo irrisório porque, para 
cometer un atentado desas carac
terísticas , necesítase unha impor
tante financiación , grandes coñe
cimentos técnicos e unha organi
zación formidábel. Un taxista non 
pode facer iso! Necesítanse ade
mais complicidades no aparato de 
estado americano. Quen respon
de a esta descrición? O Mossad! 
(servizo de intelixéncia israelí]. Os 
seus axentes son os únicos capa
ces de organizar unha operación 
desta envergadura sen que se 
descobran os culpábeis. 

A conexión inicial , que poucos 
analistas negan xa, entre os in
tegristas denominados "afga
nos" e os Estados Unidos, fíxo
se evidente cando se descobriu 
que o suposto investigador dos 
atentados integristas nos Esta
dos Unidos e de, ao parecer, a 
vaga de violéncia fundamenta
li sta en Exipto fora o sheikh 
Ornar Abd El Rahman , quen 
non tivo problema algun non 
só para se instalar en New Jer
sey senón para lanzar as suas 
proclamas aos catro ventos 
con toda impunidade. 

Serve aos seus intereses. Foi ese 
xeque quen dixo "Hai que dinami
tar as pirámides" e algun tempo 
despois, con efeito, estalou unha 
bomba na pirámide de Kefrén. Os 
americanos nunca lle impediron 
escreber. Pero iso non deberí a 
surprender a ninguén. Xa o com
probamos hai anos no caso do 
Sudán. Xusto no momento no que 
o ex dictador Numeiri anunciou a 
aplicación da lei islámica, o país 
recebeu máis armas e diñeiro que 
nunca por parte dos Estados Uni
dos. O integrismo axúdalles. 

O governo do Sudán está reali
zando un atroz xenocídio coa 
total complicidade do siléncio 
internacional; mentres, na mes
ma rexión, na case viciña So
mália dase o paradoxo do pri
meiro conflito bélico provoca
do palas Nacións Unidas. 

Quen subministra as armas a 
quen? Quen se benefícian? O 
Sudán gosue as terras máis fér
teis da Africa. Hai 15 ou 20 anos, 
coa axuda dos exípcios, fabricou
se unha rede de canalización no 
Sul. Se se explotase, o S~dán po
deria alimentar a toda a Africa. E 
sen embargo mórrese de fame. É 
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necesário que a guerra continue. 
Se lles dás armas, primeiro a un 
bando, e logo ao outro, que máis 
ten. O esencial é que se loite e 
que non se podan explotar as ri
quezas que teñen. Cos saharauis 
pasa o mesmo. Os xacimentos 
de fosfato máis ricos do mundo 
atópanse no Sahara. As grandes 
fosfateiras da Florida o que pro
curan é que non se exploten es
tes fosfatos. Xa hai demasiado 
fosfato en Marrocos. Ocorre co
ma no caso do Sudán, o esencial 
é que loiten. Que perdan ou que 
gañen non ten nengunha impor
táncia. O que interesa é que se 
produza unha pequena guerra 
que dure e dure e, mentres, que 
non se exploten os recursos. 

Nos próximos meses asistire
mos, sen dúbida, a unha esca
lada da tensión no Sudán que 
poderia desembocar nun con
flito bélico. Quizais os Estados 
Unidos non necesiten enviar 
cascos azúis, xa teñen a Exip
to, cuxo governo ven atribuin
do a violéncla terrorista que 
sofre o país a unha suposta co
nexión sudano-iraní. 

Neste momento, xa se teñen re
xistrado pequenos incidentes na 
fronteira entre Exipto e Sudán. A 
Mubarak, lacaio dos Estados Uni
dos, aconsellóuselle destruir ao 
seu viciño. Cal é o principal de
fecto do Sudán? Poderase talar 
de integrismo, guerra civil , etc ., 
pero desde o ponto de vista ame
ricano, é o país que se atreve a 
rechazar o dictado do FMI. E iso 
é imperdoábel. Sudán non ten un 
interese directo para os Estados 
Unidos. O importante é que non 
se poda instaurar nese país un 
réxime como o de Saddam Hus
sein. No caso do Iraq, Saddam 
Hussein non representaba ao 
princípio un perigo para os ameri
canos , pero cando ameazou o 
control do petróleo , as causas 
cambiaron radicalmente . Tíñase 
que dar unha lición a todos os pa
íses do Terceiro Mundo. Tiñan 
que esmagar e reconducir Iraq, 
un dos países maís desenvolvi
dos do mundo árabe, a unha era 
pre-industriaJ. 

Non resulta difícil anticipar os se
guintes pasos da política ameri 
cana. O seu obxectivo é o control 
de todas as fontes de petróleo do 
mundo. O pontal do crecimento 
ocidental. Tras a neutralización 
de Iraq, os próximos brancas se
rán sen dúbida os produtores in
dependentes. Somália, Irán, Lí
bia . Buscarán pretextos como 
esa história que montaron sobre 
a implicación líbia en atentados a 
avións. Cando se viu que se pida 
a extradición de sospeitosos? Vai 
en contra de todas as leis interna
cionais. Mesmo no parlamento 
norteamericano aprobouse unha 
lei que permite o secuestro nun 
território exterior. 

Estados Unidos é un país que non 
viveu máis que de terrorismo. Co
mo se formou? Masacrando índios 
e roubándolles as suas terras. Co
mo explotaron esta terra? Con es
cravos. Viven da violéncia allea. 
As duas guerras mundiais foron 
unha fonte de ingresos formidábel 
para os Estados Unidos. A econo
mia tivo un boom dun 40%. A gue
rra de Corea fixo que o produto 
nacional bruto anual americano 
aumentase o 7%. Despois disto ti
ñan que resolver o problema do 
petróleo con Saddam Hussein. E 
fixérono, cunha guerra "cero mor
tos", como todas as guerras colo
niais. 200.000 martas . no bando 
iraquiano, 100 martas no bando 
americano, dos cales 90 matáro
nos eles mesmos porque se equi-

vacaron de obxectivo, o que fai un 
total de 1 O mortos. 

Europa seguiu a política exte
rior de Estados Unidos sen re
chistar. 

Colocouse a remarque dos Esta
dos Unidos. Os nasos políticos 
convertéronse nos seus lacaios, 
en xeral, tanto ten que sexa a so
cial democrácia, que sexa Mitte
rrand ou que sexa González. Son 
todos lacaios. No tratado de Ma
astricht afírmase tres veces, no 
texto, que Europa debe ser o pilar 
europeo da Alianza Atl~ntica. Un
ha colónia americana. E horríbel. 

Favorecer o caos 
en Bósnia 

A timidez respeito á guerra de 
Bósnia é intolerábel. 

O que está ocorrendo en lugoslá
vi a é responsabilidade de Oci
dente. Aceitouse, en contra de to
das as leis internacionais, a inde
pendéncia en primeiro lugar de 
Eslovénia e despois de Bósnia e 
Croácia. Oeste xeito cumpríase o 
vello soño alemán de conseguir o 
acceso ao Adriático. Primeiro foi 
Guillermo 11 quen o intentou, e 
despois Hitler . lugoslávia des
membrouse co pretexto do direito 
dos povos a dispar do seu próprio 
destino. Pero esquécese que 
dentro destes novas estados 
existen á sua vez minorías que 
tamén exixen ser escoitadas. On
de comeza a independéncia de 
Bósnia? Existen croatas en Bós
nia. Tamén sérbios. Pódese sub
dividir infinitamente. Os america
nos non teñen nengun interese 
directo en Bósnia, pero teñen un 
grande interese propagandístico. 
Como están moi mal vistos no 

'Nos Estados 
Unidos para ser 
senador fan falta 
100 millóns de 
dólares. A maioria 
están financiados 
polas redes da 
droga' 

mundo árabe polo seu apoio a Is
rael, teñen que dar a impresión 
de que neutros lugares apoian 
aos musulmáns . Dar armas a 
Bósnia é conducir á masacre aos 
próprios bósnios. 

Canto máis pelexen, mellar resulta 
para os Estados Unidos. Da mes
ma maneira favorécense os nacio
nalismos na antiga Unión Soviéti
ca e nos países do Leste. Durante 
anos vendéuselles que o capitalis
mo era a panacea. Pero agora, 
tras a experiéncia da sua posta en 
prática, estase a producir un xiro 
moi significativo. Estou seguro de 
que se agora en Alemaña do Les
te se votase, o partido comunista 
voltaria a ter grande forza. A anti
ga orde era abominábel , pero o 
novo ainda é piar. Eltsin é un ser
vinte, un servinte que cada vez ten 
menos poder. A política dos ame
ricanos e dos ocidentais consiste 
en crear o caos. 

O panorama apreséntase moi 
negro ... 

Vívese de ilusións sobre o modo 
de vida americano, séries como 
Dallas onde nos mostran xente 
que non ten nada máis que facer 
que gañar cartas. Todo isto non é 
máis que epeculación. O naso Pré
mio Nobel de economia, Maurice 
Allais, comparou os intercámbios 
de produción e de servizos mun
diais cos intercámbios financeiros. 
O volume de intercámbio destes 
últimos é 37 veces superior ao dos 
primeiros. Dito doutra maneira, re-

sulta 37 veces máis fácil enrique
cerse especulando que procuran.
do ou oferecendo servizos. E 
monstruoso, é un mundo de para
·sitismo. Asi, por teléfono, pódese 
comprar un cargamento de petró
leo que saia do Golfo, segundo a 
evolución do dólar, e se revende 
cando chega a Cabo de Boa Es
peranza. Se hai outro cámbio vól
vese comprar ou revender polo 
camiño, e cando chega a Rotter
dam pódese ter gañado 1 O mi
llóns de dólares sen ter prodl!cido 
nen procurado un servizo. E asi 
como se fan as grandes fortunas. 
De cada 250.000 horas de televi
sión emitidas na Europa dos Do
ce para descerebrar á xente, so
m ente 25.000 se producen na 
Europa. Representa unha coloni
zación espiritual para os nenos , 
para todo o mundo. Atopámonos 
frente a unha guerra relixiosa. ln
téntannos impar unha relixión que 
é o monoteísmo do mercado.• 

Filósofo e moralista 
• DOMINGOS ANTÓN GARCÍA FERNÁNDEZ 

Filósofo, político, moralista, home de té, autor de máis de cincuenta 
libros, Roger Garaudy, é unha testemuña de excepción do noso sé
culo. Coñecido pola sua traxectória intelectual -estivo ademais na 
Galiza por duas veces para participar como relator na Semana Ga
lega de Filosofi~ non está por demais recordar o itinerário do seu 
pensamento: 

1945-1959. Militante comunista, atado nas décadas de guerra fria 
ao estalinismo. Intelec
tual orgánico -mellar, 
se cadra, ideólogo en 
tempos nos que a 
U.R.S.S. sofre un cerco 
e condiciona a actuación 
dos outros PCs- limita
do poló dogma e pola or
todóxia. 

1959-1970. Avoga por 
un humanismo marxista 
teórico e prático e ve de 
librar ao PCF das ga
doupas do estalinismo. 
En diálogo co cristianis
mo desbota a tese da re
lixión como simples ópio 
para insistir na leitura da 
mesma como protesta 
contra a miséria real e 
non admite o ateísmo 
político (lembra un tanto 
a posición de Robespie
rre) nen o científico. Rei
vindica a subxectividade, 
despegándose do realis
mo socialista e conce
bendo a arte como in
vestigación e o poeta 
(artista en xeral) como 
inventor e non un mero 
reprodutor. Entende o 
comunismo como algo a 
construir e non como un
ha espécie de paraíso 
prometido. Pensa que se 
pode dar un camiñar pa
cífico cara o socialismo 
por pluralidade de vias e 
modelos. En resumo: un 
marxismo vivo, que foxe 
de teoremas e verdades 
absolutas. 

1972-1982. Excluído do 
PCF -a raíz · sobretodo 
dos acontecimentos ie 
Praga e do Maio do 68-
por discrepar das teses 
prosoviéticas e denun
ciar que a desestaliniza
ción non acaba de che
gar por completo, com
prométese na elabora
ción dunha alternativa á 
sociedade actual cla
mando por unha desoci
dentalización dentro dun 
auténtico "diálogo de 

culturas" e na liña de superación dos imperialismos e asimesmo dos 
individualismos. Acusa a unha civilización pletórica de meios técni
cos, pero dominada pala tóxica do crecimento contrária á lóxica da 
vida e ao futuro, a civilización do tecnócrata-ordenántropo da que 
está ausente a reflexión sobre os fins. O credo do noso tempo é 
producir máis a cotio e os ministros desa relixión son, entre outros, 
os meios de comunicación que manipulan aos povos, favorecendo 
unha litúrxia de marketing -arredor de necesidades supérfluas. 
Propagador da loita non-violenta e da constitución de comunidades 
de base co obxecto de cambiar un mundo que chama "mantimento 
da arde" á represión e "terrorismo" á resisténcia ... 

1982-... Convertido ao Islam -ao seu xuízo amáis ecuménica das 
relixións, mália ser unha comunidade enferma (cal é a que non o es
tá?) que precisa con urxéncia dunha teoloxia da libertación- non fai 
renúncia de nengun dos seus princípios e segue a soñar cos ideais 
xuvenis de variar o rumo do planeta. 

As redes da droga, os integrismos, a política do FMI, o controlo do 
petróleo, a economia de guerra ou os nacionalismos regresivos son 
alguns dos temas escuadriñados polo seu ollo crític-o. Talvez as 
suas análises pequen por veces de lixeireza, inclusive de certo inxé
nuo moralismo, non obstante estase sen dúbida diante dun pensa
dor do Terceiro mundo, que rachou coa educación recebida no Pri
meiro e que está a denunciar sen dar trégoas á verdadeira relixión 
dos nasos dias: o monoteísmo do mercado.+ 
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Aumentou a importación de automóbeis pero a mortalidade infantil 
duplicouse desde a derrota sandinista 

Nicaragua, nicaragüita 
•CARLOS F. VELASCO SOUTO 

Desde asua 
inesperada chegada ao 
poder en Marzo de 
1990, á Unión Nacional 
Opositora falto u lle 
tempo para tratar de 
cortar de raíz o proceso 
de fondas 
transformacións 
experimentadas pala 
sociedade nicaraguana 
desde 1979, liquidando 
a institucionalidade 
revolucionária e 
afastando aos quadros 
sandinistas de qualquer 
pasto de 
responsabilidade. 
Paralelamente puxo en 
prática un programa 
económico neoliberal, 
condición indispensável 
para obter ajuda 
económica 
norteamericana e 
contar, de paso, con as 
benzóns do Fundo 
Monetário Internacional. 
O tempo demonstraria, 
porén, que as causas 

non ian ser tan fáceis 
como se imaginavan os 
mais eufóricos de entre 
os ganhadores. No 
terreno político, os 
protocolos de transición 
asinados por Daniel 
Ortega e Violeta 
Chamorro estabelecian 
a intangibilidade da 
Constitución, alén da 
permanéncia de duas 
instituicións vitais: 
exército e policia en 
mans sandinistas. No 
sócio-económico, as 
privatizacións masivas 
e mais o 
desbaratamento da 
política social do 
período revolucionário 
ian topar con fortes 
resisténcias numha 
populación que, 
politicamente 
consciente e con 
hábitos organizativos, 
non era a da época de 
Somoza. Dez anos de 
revolución non pasaran 
en balde. 

Do ponto de vista económico os 
maiores logros do gabinete de 
Violeta Chamorro parecen ter si-
do a contención da inflación e a 
consecución de investimentos es-
trangeiros (partindo, como é sabi -
do, de un aparelho produtivo se-
mi-destrozado pala guerra e afee-
tado tamén polos erros da direc-
ción sandinista). En apariéncia, a 
faciana exterior de Manágua e 
outras cidades nicas ten variado 
radicalmente desde a toma de 
posesión do novo governo: rótu-
los luminosos e atractiva publici -
dade comercial, veículos de im-
portación , abundante oferta de 
bens de consumo, luxo e ostenta-
ción de velhos e no vos ricos ... 
Pem está por ver que percentage 
do capital investido se destina re-
almente ao sector produtivo e a 
quanto ascende o volume de em-
prego induzido. Polo que atinge á 
reactivación económica, aparece 
posta en entredito por toda umha 
série de índices sobre pobreza. O 
plano de ajuste neoliberal ensaia-
do polo governo ten estendido a 
miséria até límites estarrecedores 
entre a populación, concentrando 
a riqueza gerada numha minoria 
de privilegiados. A mesma tónica 
observada de modo invariável en 
todos os países latinoamericanos 
destinatários de idénticas receitas 
económicas, pero co agravante 
de quase umha década de guerra 
destrutora. O desemprego situa-
se en torno ao 67%, segundo al-
gumhas fontes. A economía infor-
mal medra por todas as partes , 
como o trabalho infantil, como os 
meninhos da rua, a prostitución, a 
drogadicción infantil e xuvenil. Ni-
carágua homologa-se por fin ao 
resto da América Latina. 

O governo pretende ademais eli-
minar os últimos e precários ves-
tígios do estdo asistencial implan-

w 
z 
o 
::::; 
(!) 

< 

O desemprego 
a.. 
~ 
et: 
N 

a: 1 

~ · situa-se en torno 
ül 

1 ao 67o/o :i: 1 

tado 
e me: 
cent1 
rios e 
un a1 
men1 
sos ( 
fantil 
e lic1 
brar 
aos 
subs 
sem~ 

zas. 
do, r 
centr 
fone: 
cía, 1 

funci 
pedí 
trans 
to da 

Polo 
dos 
trial : 
dar e 
fund1 
temÉ 
aos ~ 

priva 
sas 
Prop 
hada 
signe 
pers1 
ta ou 

Os 
aut4 

Cont 
ter f~ 
vos ( 
rra c 
OS SI 

nun 1 

te. O 
voad 
beis 
quer 
anti e 
plos~ 
ca n 
ciar 
elem 
volu1 
movi 
dele: 
ou ir 
dos 1 



os 
de 
si-

:i a 
es-
lbi-
se-
ec-
ec-
t, a 
:i e 
tdo 
de 
1tu-
ici-
im-
de 
ita-
5 ... 
tge 
re-
~ a 
1m-
3á 
!Ce 
1ha 
. O 
tia-
> a 
'9S 
ido 
iría 
ica 
en 
IOS 
tas 
lte 
rra 
Ja-
al-
br-
3S, 
os 
,a 
Ni-

ªº 
3li-
~s-

líl-

tado pola Revolución: a sanidade 
Diversos centros 

Violeta a destitución, hai uns me-
e mais o ensino gratuítos. Muitos ses, do Director Geral da Policía, 
centros asistenciais e hospitalá-

rurais de atención 
comandante René Vivas, home 

rios carecen já desde hai mais de de conhecida militáncia sandinis-
un ano de medicamentos e instru- infantil taran ta. Como tamén o ingreso no cor-
mental cirúrgico elemental. Diver- pode numerosos contras desmo-
sos centros rurais de atención in- fechados bilizados. Resultado: a Policía 
fantil foron fechados. As escolas Sandinista (que así se segue a 
e liceus ven-se abrigados a co- chamar) comeza a empregarse 
brar sequer módicas quantidades con dureza própria de tempos 
aos seus alunes para poderen pasados na represión de confli-
subsistir. A solución proposta é 

Chamorro tivo que renunciar de 
tos sociais. Os precedentes non 

sempre a privatización dos serví- poden ser mais preocupantes . 
zos. Concelhos hai, por outro la- facto á consecución de muitas No tocante ao Exército Popular 
do, nos que nen a alcaldía nen o das expropriacións previstas, e Sandinista, continua a manter o 
centro de saúde contan con tele- viu-se obrigado a reconhecer o di- seu carácter estritamente consti-
tone: aquele carece de ambulán- reito de propriedade dos operários tucional, mas algumhas actua-
cía, e tanto a policía como outros sobre non menos de 350 empre- cións desafortunadas do seu xe-
funcionários munisteriais deven sas en proceso de privatización. fe supremo , general Humberto 
pedir emprestado o meio de O dilema do exército Ortega, comezan a estender o 
transporte para o desenvolvimen- desprestígio da instituición a di-
to das suas gestións. 

Por ironía do destino, a U.N.O. 
reita e esquerda. 

Polo que á propriedade da terra e iniciou a sua xeira de governo A ruptura da U.N.O. 
dos sectores comercial e indus- con a arriscada pretensión de im-
trial se refere, avonde con recor- plantar un severo ajuste neolibe- Pero a causa é ainda mais com-
dar que a política governamental ral e, ao mesmo tempo, desmon- plicada. Desde hai uns meses a 
fundamenta-se na devolución sis- tar todo o imaginário simbólico U.N.O. virtualmente non existe, 
temática das finas expropridas da Revolución, nun país onde os escindida entre umha minoria exí-
aos seus antigos proprietários e a mecanismos de coerción estatal gua que terma da Presidenta e un 
privatización en masa das ,empre- destinados a meter en cintura ao sector ultra-reaccionário que 
sas estatais da antiga Area de povo (policía e exército) ficavan aposta por derrubá-la e sabotea 
Propiedad del Pueblo, acompan- precisamente en mans popula- abertamente -mesmo alentando 
hada do despedimento, con claro res. Tal contradicción non ten co- distúrbios armados- a orde 
signo de revanchismo político, do rrespondéncia en nengun outro constitucional. O trio composto 
persoal conotadamente sandinis- país da América Latina, e abofé por Amoldo Alemán , alcalde de 
ta ou suspeitoso de sé-lo. que non se lhe ve doada solución Manágua, Virgilio Godoy, vice-

como non seja a violación dos presidente da Nación, e Alfredo 

Os trabalhadores 
protocolos de transición e a con- César, presidente da Asemblea 
seguinte alteración da composi- Nacional, encabeza a corte de 

autoorgan izan-se ción dos devanditos corpos uni- nostálgicos de Somoza obsesio-
formados. Non é por acaso que nadas, como os seus valedores 

Contado o governo non o está a as campanhas da extrema direita estadounidenses, por destruir a 
ter fácil. A resisténcia dos colecti- se centren precisamente neste toda costa até o último vestígio 
vos de trabalhadores, tanto da te- ponto: a liquidación da presenza da obra da Revolución. Frente ao 
rra como urbanos, da indústria e sandinista en ambas as instituí- seu embate, a fracción constitu-
os servizos, é grande e apoia-se cións e a conversión destas num- cionalista da U.N.O. non tivo ou-
nun grau de organización crecen- ha nova guarda pretoriana ao tra saída (segunda ironía do des-
te. O mesmo acontece con os po- servizo da oligarquía revanchista. tino!) que buscar o apoio da 
voadores e proprietários de imó- Avanzos se tenhen dado já por F.S.L.N. Chegou-se así a umha 
beis que os sectores mais ultras esta vía. Así, as presións dos estranha e contraditória situación 
quererian ver devoltos aos seus sectores ultras obtiveron de dona na que os sandinistas se viran 
antigos donas somozistas. Am- forzados, a fin de salvaguardar a 
plos segmentos da sociedade ni- orde constitucional e evitar umha 
ca non están dispostos a renun- involución de imprevisíveis con-
ciar ao que consideran direitos sequéncias, a termaren dun go-
elementais, consagrados pola re-

A Frente é hoje 
verno de direita cujo projecto polí-

volución. A vertebración do seu tico combaten firmemente. De 
movimento de lu ita corre a cargo certo, a Frente é hoje por hoje o 
deles mesmos, sen interferéncia o auténtico árbitro auténtico árbitro da situación, 
ou instrumentalización por canta 

da situación 
alén da única forza política articu-

dos partidos políticos. O governo lada a nível do todo o páis; e de 
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Atentamente (sinatura) 

non ser palas suas conviccións 
democráticas e sentido da res-
ponsabilidade poderia tomar o 
poder através de un golpe de 
man quando quixese. 

Continuan os atentados 

Contodo a difícil posición dos re-
volucionários nicas está-lhes a 
produzir un forte desgaste e me-
dran dia a día as disensións no 
seu seo. O debate político-ideoló-
gico interno aberto a raíz da de-
rrota eleitoral (que hai que inscre-
ver no proceso de reflexión prota-
gonizado, nestes últimos tempos, 
polo conjunto da esquerda latino-
americana) segue aberto: pero 
seique dele non dá saído umha 
síntese capaz de afrontar os retos 

Após Fevereiro 
de 1990 taran 
asasinados mais de 
300 cooperativistas 
agrícolas 

conjunturais do momento desde 
umha perspectiva de auténtico 
cámbio revolucionário. O estrago 
feíto desde 1990 é muito , tamén 
neste terreno. Se quadra é ques-
tión de tempo ... Mentres, umha 
parte do país continua asolada a 
sangue e fago por sucesivos alza-
mentos de partidas armadas (se-
gundo fontes sandinistas, após 
Fevereiro de 1990 foron asasina-
dos mais de 300 cooperativistas 
agrícolas, sen contar danos mate-
riais), sen que as forzas de segu-
ranza do Estado sejan quen de 
garantir arde permanente; ao tem-
po que a reacción emprende aten- ...._ ..... ~ ... ~ 

tados arreo contra símbolos da 
Revolución, emborrancha con ci-
mento murais artísticos e, da man 
dos círculos integristas da lgreja 
Católica, elimina livros de texto 
subversivos e impón umha moral 
pública ultrapasada e pacata ao 
son de intermináveis telefilmes 
made in U. S.A. t 

1 
IO~fQ!JI~~ 

La Passion Ce/tique. Accordéons diatoniques en 
Brelagne. Sete acordeonistas 
representativos da nova xera
ción, vitrina do acordeón diató
nico no Bretaña. A. Pennec, E. 
Grondjeon, P. Lefebvre, etc .. 

Fabuloso trobollo musical de 
Christian Desbordes, recuperando 
a tradición musical do 'Posion' 
maniendo o seu espiritu primitivo. 

Enrique X. Macias é un compositor 
golego, considerodo entre os máis 
importantes da músico clásico 
contemporáneo e experimental. 

Xuntanzo dos máis grandes 
goiteiros de Europa en Kemper. 
Potrick Molord, Free! Morrison, 
Carlos Nuñez, Poddy Keenon, 
Petko Stefanov, J. P. Van Hees ... 

~:· :'•":' 
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BATTLEFIELD BAND, Quiel Days 
Clásica do Folk escocés. C.D. 
Aian Reid, Austair Russell, 
John Me. Cusker, Ion tw:x. Donold. 

BAGAD KEMPER 
Selección dos temas móis represen
tativos dos catro discos eclitodos da 
bando de gaitas de Kemper. Aires 
bretóns, irlandeses e escoceses . 

2.000 pta. unidade + 300 de gastos de envio 

..... 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Cámbios no governo. 
Que cámbios? Sempre 
governan os mesmos. 
As mesmas famílias, os 
ex alunas dos mesmos 
coléxios. En ditadura ou 
en democrácia. Xa o 
dician os iánquis no 
Documento de Santa Fe: 
"Os governos cámbian 
pero a burocrácia 
permanece". Un 
exemplo: en 197 4 o 
Banco de España 
estaba presidido por 

• Francisco Fernández 
Ordóñez, o director era 
Miguel Boyer e o 
responsábel do seu 
Gabinete de Estudos, 
Carlos Solchaga. 

Desfaise o mistério 
sobre Vítor Moro, o 
desexado. Nos 
mentideiros políticos 
definírono 
sucesivamente como 
esperanza de CG, 
cobizado polo PP e 
agora proposto polo 
PSOE. O promotor dos 
rumores parece ser que 
é el mesmo. 

Un estudo canta que 
un de cada tres mozos 
gasta o 90% dos seus 
cartas en alcool. A 
análise detalla que a 
bebida é case sempre 
un fin en si mesmo e 
non un complemento 
doutras actividades. A 

' notícia alarma. Como se 
non se mamasen os 
xóvenes dos anos 
cincuenta, sesenta e 
setenta. Como se 
daquelas ·tivesen futuro. 

De gaitas e 
de gaiteiros 
Hai alguns anos, Ricardo Porte
la comentábanos as dificulda
des que tivera para preparar o 
disco Festa en Viascon, un tra
ballo de perfeizoamento de pe
zas do noso folclore; A muiñeira 
de Chantada ... , a Alfonsina. 

Del aprendin a distinguir a nota 
ben dada, o son do roncón, a har
monía que a mú-
sica de gaita ten 
co noso país. 

Cando finou 
lembro que 40 
gaiteiros entoa
ron no cemitério 
de San Mauro 
en Pontevedra 
A marcha do 
antigo reino de 

O poder 
autonómico 
perdera no 
Xacomeua 
posibilidade 
de dar a 

Galicia. 40 gai- coñecer a 
teiros dos que 
talaba que tiñan nosa cultura. 
que ir a Mon-
cloa -para que 
como as mura-
llas de Xericó cairan- onde ha
bía ·toda a insensibilidade do 
mundo para os galegos . 

Lego incomodeime cando a 
Xunta de Galicia lle daba a me
dalla de bronce de Castelao, 
como se aquilo fora de 3ª divi
sión. 

Xa esta sensibilidade mostrouna 
cando o señor Fraga lribarne, 
xuntou e organizou coa escola 
de gaitas escocesas da Deputa
ción de Ourense, na sua elei
ción , un "bódrio" de 1.500 gai
tas, número idéntico que lle 
ofreceu de novo ao seu sucesor 
no Monte do Faro -Aznar. 

CONTRA O RACISMO, 
SOLIDARIEDADE 

XosE Cm CABIDO 

Neste país, que recibe para todo tratamento de periféria, estase 
poñendo imposible conseguir ver unha boa película, cine de 
vangarda, calquera producción independente, ou sexa,· fóra 
dos circuítios comerciais polos que trousan os americanos a 
súa paricia cinematográfica. Por algunha razón, sen embargo, 
deixáronnos ver Los rebeldes del swing. Á parte consideracións 
sobre o interese dos xudeos en presentarse como víctimas case 
exclusivas do nazismo, en contraste coa política expanSionista 
do Estado Artificial de Israel, o certo é que nunca está de máis 
refrescar a memoria, aínda que sexa con lagoas intencionadas 
do tipo "¿papá era comunista?". O que tiñan en común os chi
cos-swing cos das xuventudes hitlerianas era, ó parecer, o seu 
rechazo polo xudeus, e o racismo en xeral como premisa case 
inconsciente e ben boa de cultivar. Agora mesmo, e dende hai 
anos, deberíamos preguntarnos como é posible que despois de 
tanta propaganda antinazi como se ten fabricado , haxa condi
cións socio-culturais nas democracias do noso entorno que fa
gan posible o rexurdimento acelerado das organizacións nazi
fascistas, que vixilan, perseguen e asasinan inmigrantes con re
lativa impunidade. En Galicia tamén as hai, e activas. 

Pero en contraste, gracias ó esforzo de mulleres e home coma 
os da Asociación de Amistade Galega-Cubana F. Villamil, pode
mos participar en actos de solidariedade entre o pobo galega e 
o pobo cubano e apoiar unha revolución á que moitos presun
tos demócratas c1itican sen piedade. E din así: 'o bloqueo eco
nómico de USA non explica a falta de alimentos en Cuba ' . a
ben moito de economía eses túzaros hipocritas. Pero non e es
candalizan de que Felipe González agarde cambio na Circuns
tancia Internacional para saír da crise e resolver o paro.• 

Esta escala de gaitas da Deputa
ción de Ourense ten como méto
do o de substituir a muiñeira e a 
xota, por marchas militares, con 
gaitas de 3 roncóns, amais de 

traxes escoceses recebendo 400 
millóns o seu presuposto, de par
te da Xunta e da Deputación. 

O pasado día 2 asistin en Com-

postela a un acto reivindicativo 
da Asociación de gaiteiros gale
gas, do que Ricardo Portela fora 
o 1 º presidente. Tal asociación 
denunciaba que o poder econó
mico perdera no Xacomeu a po
sibi l idade de dar a coñecer a 
nosa cultura; denunciaba que 
apresentara un presuposto de 
40 millóns, cun programa de ac
tos e festivais e a Xunta o rexei
tara por ser excesivo, sen co
mentários! 

Agardemos que polo ben dos 
gaiteiros, e dos galegos, desapa
rezan eses políticos do PP que 
con poder absoluto queren trocar 
á música de festa e divertimento 
por unha marcha militar.+ 

XosÉ v. BARROS 
(Po TEVEDRA) 

Inexactitudes 
sobre 
manifestacións 
do alcalde 
de Oleiros 
A raíz dunha serie de cartas ao 
director asinadas por persoas 
descoñecidas que non asistiron 
á reunión que mantivemos opa
sado 16 de Abril seis represen
tantes de equipas directivas dos 
Centros Públicos de Oleiros co 
~lcalde e os responsábeis da 
Area de Cultura, véxome na 
abriga de precisar, como partici
pante na mesma, o seguinte: 

1.- A reunión tivo como obxecto 
a apresentación pola responsá
bel de Cultura, Ana Pallarés, da 
programación cultural para este 
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1 necesario. Vanos governos tenen 

a epl. de/ m1' a enviado axuda ?º'!dária tanto h~ma-
na como econom1ca ou material, e 

e b numerosas organizacións interna-en U a cionais, ONGs, colectivos de solida-

Como sabemos por diversos meios 
de comunicación, o pavo cubano es
tá a sofrer as consecuéncias dunha 
epidémia de neurite óptica, de cau
sas descoñecidas , que ameaza a 
saúde dunha parte 
considerábel da 
povoación. Desde 
que se detectou Cuba nesesita 
esta o Governo e 
as autoridades urxentemente 
médicas cubanas vitaminas do 
comezaron unha 
campaña de trata- complexo B. 
mento e preven -
ción, ao tempo que 
se puñan todos os 
meios disponíbeis ao servizo das in
vestigacións e sobre esta enfermi
dade. 

As autoridades pediron a axuda e a 
colaboración da comunidade inter
nacional para facer frente a esta 
epidémia, e numerosos organismos 
(entre eles a Organización Mundial 
da Saúde) responderon enviando 

riedade e asociacións de amizade, 
están desenvolvendo campañas de 
colaboración por todo o mundo. 

A situación que vese agravada tan
to polos fenómenos naturais (inun
dación s, tormentas, ... ) que por 
duas veces neste ano sofreu Cuba, 
ocasionando graves desperfectos e 
destragos e cuantiosas perdas eco
nómicas, como pola política de 
acoso que sofre por parte do Go
verno dos EEUU mediante o blo
queo económico-comercial que du
ra xa 33 anos, reforzado recente
mente a meio da chamada "Lei To
rricelli" (hipócrita e oficialmente: Lei 
da Democrácia para Cuba), que foi 
denunciado e condenado poi a ONU 
en datas recentes . 

Nesta situación, a actuación das au
toridades médicas cubanas foi 
exemplar no tratamento desta epi
démia: atender e tratar á povoación 
afectada, iniciar unha campaña de 
prevención informándo en todo mo
mento de como se ian desenvolven-
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DE MULLERES, DE MÉTODO, 
DE HISTÓRIA 

NANINA SANTOS 

Nas important s xornaclas "A História a debate" que veñen de 
r matar n Compostela houbo, non poclia ser menos, un apar
tad para "Muller s, xénero, história". Ali , unha das ponentes 
falou do método acaído para facer unha história "guai" das mu
ll res. O Método en cuestión, se eu ben entendin, consiste 
nunha ideoloxia -admitir o domínio do patriarcado e ter con
vencimento da sua malclade intrínseca- e unha posición políti
ca -rematar coa desigualdade e a xerarquia existente-. Laieime 
de non participar nun debate que non houbo. 

Como e teceron na nosa área cultural sombras sobre as mulle
re , de prezo e qu cimento sobre o que son, fan, pensan, fa
lan son cuestións complicada de máis verbo das que compre 
r fl xionar inv stigar, e ben está traballar para facer medrar es
ta · n 'ibilidad ntr as xent s que teñen por ofício bucear no 
pa ado pr p rcionarno ferramentas para entendelo. Sensibili
dad a f mini!, da qu non andamo obradas nen sobrados. 

Pr tend r n Método que implique unha ideoloxia e unha po
sí ión políti a p ra fa r boa história de mullere (eis outra dis
cus1 n par m unha ab rración, non menos grave por 
ad pro qu t ña. Qu id oloxia e que política teríamos que 
p dir guindo aquela liña de pen amento a quen decida his
toriar, por exemplo, conflito relixio os? • 

ano: campañas de animación á 
leitura, banda deseñada, actua
cións teatrais (coincidente par
cialmente cunha interesante 
oferta posterior da Deputación 
Provincial) concursos literários e 
de debuxo, etc. 

a toda unha série de actuacións 
en favor da ensinanza públic 
que, como profisional, desexaria 
ver repetidas en todos os muni
cipios da nosa xeografia. 

2.- No decurso da charla infor
mal mantida a continuación, que 
discorreu sobre aspectos xerais 
relacionados co Concello de 
Oleiros, o Alcalde, Ánxel García 
Seoane, fixo referéncia á sua 

En suma, unha ampla oferta cul
tural posta a disposición dos co
léxios e institutos que se viña a 
sumar, e é xusto recoñecelo asi, 

~-----------------------------------------~---------------, 
do os acontecimentos, e comezar comprimidos 285 pta. 
un estudo sobre esta epidémia, co- -Hidroxil, 81, 86, 812 
laborando cos especialistas que ian comprimidos 636 pta. 
chegando á illa. Dada a actual si- inxectábeis 235 pta. 
tuación económica cubana, e tendo -8ecozyme Forte 
en conta as presións internacionais comprimidos 221 pta. 
que recebe o seu Governo, esta ac- ampolas 260 pta. 

tuación merece ser recoñecida co
mo moi acertada e positiva para o 
conxunto da povoación. 

A Asociación de Am izad e Galego
C u b an a "Francisco Villamil ", ao 
igual que outras moitas asocia
cións e colectivos da nosa nación, 
comezou, desde que tivo coñeci
mento desta epidémia, unha cam
paña de solidariedade para reco
ller a axuda da sociedade galega, 
informando da situación e da pró
pria campaña a partidos, sindica
tos, asociacións de viciños, organi
zacións estudantis, xuvenís, cultu
rais, comités de empresa, parla
mentários, escritores, batedráticos 
e profesores das Universidades, ... 

Agora, solicitamos de novo a sua 
solidariedade. Cuba necesita ur
xentemente vitaminas do comple
xo B que se comercializan baixo 
as seguintes denominacións: 

-Hidropolivit 

O N12 de conta aberta "Solidariedade 
con Cuba", na oficina principal de 
Caixavigo de Compostela , .é : 
04.155.001 .267-6. Os medicamen
tos pódense adquirir en calquer far
rnácia e entregalos nas diversas 
asociacións de amizade e solidarie
dade na Galiza. En Compostela: 
Ruado Vilar, 29, 12 B. En Vigo: Poli
carpo Sanz, 22, 22, ofic. 1 O. 

Agradecemos todo o feíto até o 
momento e agardamas que s~ 
vaia aumentando esta iniciativa. E 
o momento de amasar a solidarie
dade e a simpatía coa lila. Que, 
apesar dos pesares, somos moi- . 
tas persoas ~ defendela, querela 
e respeitala. E o momento de rna
te ri alizar a colaboración nesta 
campaña. Que as palabras se fa
gan vitaminas.+ 

AsOCIACION DE AMlzADE 
GALEGO-CUBANA 

"FRANCISCO VII.I.AMn." 

ideoloxia de persoa de esquer
das, internacionalista, non ven
cellada actualmente a nengun 
partido político. 
Manifestou , sen 
enternecerse 
nen dar puñeta- Manifestou 
zos na mesa 
corno se cita 
nas devanditas 
cartas, senón 
dentro do tono 
cordial e disten
dido da conver
sación , que 
existía un recí
proco respeito 
institucional co 
señor Fraga , 
Presidente da 
Xunta, que per
soalrnente che
garan a acor-
des que benefi-

que existia un 
respeito co 
Presidente da 
Xunta, que 
chegaran a 
acordes que 
beneficiaban 
ao povode 
Oleiros. 

ciaban ao pavo de Oleiros , e 
que, consecuente coa sua con
ceición política de esquerdas, 
apoiaria, nestas eleicións xerais 
á candidatura apresentada polo 
Bloque Nacionalista Galega. 

Sirvan estas liñas para aclarar o 
fundo e a forma dunha reunión 
de traballo da que, como inter
vinte, non podo permitir que se 
den versións interesadas ou ine
xactas.• 

ANTONIO PAMPIN SUAREZ 
(DmECTOll no COLÉXIO P UBLICO 

RABADEIRA DE ÜLEmos) 

Liberdade 
Normativa 
A recente sentenc;a do Tribunal 
Superior de Justic;a da Galiza 
sobre a legalidade do artigo 256 
dos estatutos da Universidade 
de Vigo abre novas vías de de
bate social e político para a nos
sa língua. Um debate que nom 
como querem fazer ver alguns é 
negativo em nengumha medida. 
Enquanto haja debate, a língua 
sobrevivirá. 

A ALDEA 

SILVAR 

A polémica que os oficialistas 
querem fazer ver como esteril 
para o galego-portuges na Gali
za, dá os seus frutos. Já chegou 
ao TSJG, em breve será umha 
opc;om ganhada em todos os tri
bunais, oficiais e populares, que 
som os que dictam a sentec;a 
definitiva. 

Em assuntos linguísticos, quem 
dicta sentec;a sorn os usos. E 
quem hoje utiliza corn rigor a au
top roclam ad a 'normativa ofi
cial'? E menos ainda, quern a 
utiliza sern todo o rigor que qual
quer ortografia? Ninguém! Esta 
é a realidade: a normativa ratifi
cada por A.P. nern sequer é uti
lizada correctamente por quem 
abriga e manda ... 

Mas esse é outro tema. O im
portante é que a iniciativa popu
lar -como acontece sempre na 
história- é a que abriga os po
deres a legislar a seu favor: o 
pavo é quem rnais ordena! E 
nom se legisla de qualquer ma
neira: fundamenta-se em princi
pios basilares do estado de di
reito: liberdade ideológica, cien
tífica, de expressom e livre cir
culac;orn de ideiais ... e o consel
heiro Perrnuy (com y) , diz ser 
'ilegal' e 'grave' , o artigo! Grave 
será daquela, a sentec;a e gra- · 
ves serárn os princípios em que 
se fundamenta a sentenc;a . 
Acredita o senhor conselheiro 
no estado de direito, ou só acre
dita no 'seu ' estado direito? 

Seguirá abrindo a boca o depu
tado do grupo mixto enviando
nos ao estado vizinho -onde o 
galega é soberano- ou ousará 
enviar também o Tribunal Supe
rior de Justic;a da Galiza pedir 
esmola letrada a Portugal? 

Sempre estivem do lado dos ín
dios: nom podiam ser todos tarn 
maus com aquels cavalos cru
zad os. Os filmes de bons e 
maus já ninguém acredita neles. 
A conjura judeu-mac;onica-rein-

VIGO: • Rosalh de Castro, 45 MARÍN: 

CENTROS DE PERFUMERIA - DROGUERIA 

+ Avda. da Florida , 6 
(Travesas) 

+ San Hoque. l -6 
+ Sa lamanca, 12 

(frente Povisa) 
+ Zamora , 61 
+ Za mora , 28 
• Travesía de Vigo 1 ?5 
+ Pi i Margall , 143' -

(Pen iche) 

• Sanjurjo Badía , 93 
• Fragoso , -6 
• Lorienr. 1-í 

(Bala idos) 
• Camel ias, 107 

(esqu. á 1/ Ourense) 
• Travesía de Vigo, 159 
• Vía orte, 31 
• Pizarro, 95 

+ Calvo Sotelo, 6 
+ Ca lvo Sotelo. 133 
+ Real. 3 <Can roa real 

OPORRIÑO: 
• Ramón González, 17 

ARCADE: 
+ ]. Solla , 33 

Os rapaces de agora, 
cando menos, beben en 
grupo, son menos 
violentos e o ambiente 
menos machista (antes 
as mulleres bebian pero 
non en público). 

Os Carallóns son uns 
baixos á entrada de 
Baiona. Durante Franco 
puñéranlle Los 
Farallones, pero coa 
autonomia xa son Los 
Cara/Iones, claro que 
entre aspas por se é 
pecado. El con de pego 
é outra. Con significa 
baixo, pedra ou· rocha. 
O nome real é O con do 
pego. A negra, baixo de 
piratas, converteuse en 
cantante de flamenco, 
La Negra. 

Na Alemaña 2.500 
persoas maniféstanse 
contra a marte dun 
terrorista rematado pola 
policia mentres 
permanecía inconsciente 
no chan. A nota de 
prensa escrita di asi: 
"2.500 manifestantes, 
potenciais violentos ... ". 
O empreg0 desta 
palabra é un síntoma. 
Quen tala é un potencial 

BAIONA: 
+ A1·da. Monte-real, 5 (gasolineira ) 

RIVADAVIA: 
+ ].Antonio. 7 <Cine Río) 

OURENSE: 
+ Avda . da Habana, 11 -

AGUARDA: 
+ Joaquín Alonso. 1 
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discrepante, quen 
discrepa un potencial 
manifesttante e o que se 
manifesta un potencial 
violento. Os procesos de 
intencións xa se sabe 
onde conducen e máis 
tratándose de Alemaña. 

Os ministros xuran 
ou prometen diante dun 
crucifixo, cun Cristo en 
rel~vo. Por que ainda o 
crucifixo nun estado 
laico? Bastante 
vergonza foi o pacto de 
guerra entre a lgrexa e 
os militares que 
inventaron a paz dos 
cemitérios. Bastante 
descrédito para os 
cristiáns que será difícil 
borrar: Mellar que cada 
quen estiver no seu 
sítio. A separación entre 
lgrexa e Estado 
inventouse para algo. O 
resto é deriva cara o 
integrismo.• 

•••••••••••••• 

CONSENSUADOS 
X. PIÑEIRO 

Debe ser porqu~ en tempos de recesión a promiscuidade men
tal viste mellor na cirse; ou porque conchabarse na canícula dá 
un certo fresco a ese cunal alporizado por tanto quiquirico le
xislativo; ou, se cadra, vai resultar agora ue a vella concerta
ción doutros tempos trai escuras señardades e case se apresen
ta como un modelo de concórdia. Pero, de súpeto, chegou a 
moda de consensuar e hai pasteleo para moito. 

Consensua o poder, as forzas vivas , o contrapoder e todas as 
feblezas comenenciudas de sempre. Os mesmos sindicatos hai 
tempo que consensuaron que, despois da harmonía nunha no
va Lei de Folga , non quedará mais piquete coactivo que o cha
mado consello de ministros. 

Se falamos dos nacionalismos aliados na componenda, todo é un 
puro consenso. Non se sabe ben se polo isco do poder, a socali
ña da govemabilidade ou simplesmente porque lles cadra o cha
lé na periféria e asinarian o que fose cont al de marchar canto 
antes de vacacións, pero non se recorda tanta avenéncia nunca. 

- Da moda do consenso - vistoso, cálido, afrutado, amplo de si
sa- non se libran nen os traballadores. A eles, como a todos , 
a recesión vailles chantar unhas boas e concordadas palmadi
ñas no lombo. De xeito está pactado que, por mor da harmo
nía, xa non serán nunca máis traballadores. Se naquel pasado 
vertical a todos se lles chamaba oficialmente produtores, nesta 
cuarta xeira do felipismo serán denominados só axentes so
ciais; consensuados, naturalmente.• 

tegracionista para afastar o ga
lega do povo e faze-lo desapa
recer, já tem forma legal. O pa
triotismo com que enchia a boca 
o independentista oficial neste 
mesmo semanário já nom tem 
exclusividade ... a nom ser que 
queira ver na sentenc_;;a mais 
umha confabulac_;;om das forc;as 
ocultas e os poderes fácticos 
que impedem o normal desen
volvimento do processo de liber
tac;om nacional. .. buf ! alguns te
mas já fedem ! Permitam os de
fensores da liberdade que todos 
sejamos livres para escolher a 

norma, e deixem-nos de assus
tar com os fantasmas em que o 
reintegracionismo tem feíto cair 
o gregário 'povo galega trabal
hador'. Alguns posicionamentos 
da 'posición' 
sobram a meu 
ver ... e descul-

A normativa 
ratificada por 
A.P. nem 

pem a ingeren
cia. E os inqui
sidores unifor
mizados -por
que também os 
há sem unifor- sequer é 
mizar- que t'I' d 
t r a m a r á m ? U l IZa a 

rnrlidi ...... _ ...... (!1:t!f 

Tentarám conti
nuar com o sta
tus? Com certe
za, fieis guar
dadores do te
sou ro lexico
gráfico, só ac-

correctamente 
porquem 
obriga e 
manda ... 

Radio Pene 
Casa do Concello 
15500 Pene (A Coruña) 

Centro cultural "Electo Carballo" 
15174 O Portazgo 
CULLEREDO (A Coruña) 

Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 81 
34 24 11 - 34 30 56 

Telefax(981) 34 27 51 

Telf. (981) 66 62 28 
Fax (981) 66 17 75 

cesível para os 
seus amiguitos, 
tentarám manter contra vento e 
maré: te lo dice Constantino! 

Ou talvez, terám de trabalhar 
numha normativa para a euta
násia e acolher-se a ela como 
animava o graffiti que alguns 
meses campou na porta do re
putado instituto? 

Enfim algum 'montero de El
Rei' nom saberá que pista col
her para seguir dando-lhe á lín
gua -á outra- talvez para ela
borar mais um decálogo, agora 
com os problemas derivados da 
sentec_;;a- para continuar infor
mando dramaticamente. 

r------------------------------------------------, 
Os montes da 
Bacaloura en 
Monterroso 
poden ser 
f ontes de bon 
queixo de 
cabra 

O que escrebe, coñecedor e 
en ocasións degostador do 
queixo de cabra di: Esta es
plana de cordilleras pode ser 
povoada con centos de cabe
zas lanares. A cabra despois 
de ser dá un leite que confec
cionado o queixo, supera o de 
vaca xa que aos tres anos de 
estar curado un pequeno bo
cado induce a beber un bon 
tinto, sexa de Sanfiz ou Espe
rón, da comarca de Chantada. 

Este queixo debe ser confec
cionado en forma ovalada pa
ra ser mais típico. E ao estar 
ali radicada a Penitenciaria, 
aos reclusos debía encomen
dárselles o coidado deste ga
do xa que andarían mais con-

tentos ao ar libre ca estando 
encerrados . Logo teriamos 
unha indústria difícil de supe
rar procedendo á exportación 
coa denominación de Queixo 
cabrio da Bacaloura. 

Asi os de Monterroso pode
rian celebrar a Feira Queixei 
ra. E ... tamén como a indústria 
é escasa, unha fábrica de ela
boración despois de dar traba
llo e emprego evitaria a mar
cha da xente destas ricas te
rras da Alta Ulla onde se com
parte o pan e o viño con todos 
os que ali chegan e sexan 
amantes dos bons costumes. 

Por último : o que narra ten 
estado nas feiras grandes que 
se fan todos os dias primeiros 
de mes, e ainda que nelas hai 
de todo, unha máis dentro de 
cada mes non viña nada mal, 
e en vez de ser coma hai 
anos a feria do 15, que non 
progresou, agora poderíaselle 
chamar "Nova Feira do Quei
xo" que emana "Bacaloura" e 
comerciase en Monterroso 
para máis vida e riqueza a es
tas boas e inquedas xentes 
merecentes sempre de axu 
das e respeito . • 

DANIEL RANDULFE 
C RBALLO (L GO) 

L------------------------------------------------~ 
E no meio deles, um Carlos Luis 
cobarde que de esta vez nom 
se atreveu a ornear.+ 

Nemésio Oliveira Lemas 

Dignificac;;om 
da pandeireta 
No pouco tempo que levamos 
actuac_;;6es musicais nestes co
mec;os de veráo tenho assistido 
a dous concertos que abrem 
umha luz a esperanc_;;a na recu
perac;om e dignificac;om de um 
instrumento do nosso folclore e 
da nossa cultura da importancia 
da pandeireta. 

Umha vez contextualizados, ten
ho de dizer que fiquei mesmo 
chocando com as inclusons de 
pandeireteiras nas bases rítmi
cas dos espectáculos de 'Fia na 
Roca' e no 'Hent Sant Jaket' 
com contundencia, ocupando as 
pandeiretas um primeiro plano. 

Um instrumento com as riquezas 
expressivas -e que ainda se ve 
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decididamente identificado o ga
lega nele- que tem a pandeire
ta, tem agora ainda mais o trata
mento que merece e nom fica o 
seu uso reduzido a folcloradas . 

Esta dignificac;om da pandeireta, 
esta maioria de idade nom preci
sada, vem a confirmar o bom 
momento da música galega -
nom oficializada- sendo mais 
umha prava do 
fruto do trabal-
ho de uns e a 
entrega de ou- Um 
tres. 

instrumento 
comas 
riquezas 
expressivas 
quetem a 
pandeireta, 
tem agora o 
tratamento 

Assim, iniciati
vas como as da 
'Cidade Velha' 
em Composte
la, ou festivais 
como os de 
Teo ou ({as, o 
'Hent Sant Ja
ket' e ainda ou
tras, tem presti
giado os gru
pos galegas e que merece. 
lan9ado os nó-
veis, surpreen-
do-nos com as 
qualidades e o 
bom fazer musical de este pais, 
como nom podía ser menos, de 
continuar com a tradic_;;om secu
lar. Parabéns a que se conside
re com algumha o muita respon
sabilidade neste tema.+ 

SANTIAGO LoUREN<:O SOUTO 
(ÜUHENSE) 



A NOSATERRA 

1 O congreso A História a debate 
reabilitou a historiografía marxista 
A discusión entre divulgación rigorosa e elitismo f oi outro foco de atención 
• VITOR MIGUEZ 

O congreso A história a 
debate reuniu en 
Santiago aos mellores 
especialistas mundiais , 
e serviu de foro de 
di cu ión para 
actualizar o · grande 
t ma p nd nte n ta 
e munidad ci ntífica: 

ix,. n ia das d istintas 

ou 
as numero as e ión do congre-

o circulou unha palabra en boca 
de todo : a cri e da hi tória. Cri e 
do debate hi tórico diante dun u
po to triunfo do capitali mo -tal e 
como propugnara o aponé Franci 
Fukuyama; cri e da teoria hi tóri
ca, obre toda da marxi ta, motiva
da pola cri e do ociali mo ortodo-

o; cri e da corrente hi toriográfi
ca mái acti a do último tempo 
-a corrente do annales-; e cri e. 
en fin, do conxunto das ciéncias 
ociai diante d unha ociedade 

pouco crítica, progre ivamente de
ideolo izada e que na procura de 
olución ao problema actuai 
quece cada ez mái das re po -

ta que o e ·tuda da hi ·rória nacio
na l pode pr porcionar. 

Liquida 
debate 

Pódese afirmar que nos tempos 
que corren, a contínua presenza 
do materialismo histórico en moi
tas ponéncias do Congreso conso
lidou outravolta a dialéctica ideo
lóxica da postguerra máis que de
turpala; isto non foi óbice, para 
propor un sério plantexamento do 
debate marxista en base a tm pro
fundo estado da cuestión cuxo 
principal fin, será pór un pouco de 
orde entre o maremagnum das di
versas escalas, tanto de ideólogos 
como de críticos. Neste senso dé-

Christophe Prochasson e Perry Anderson nunha das sesións do congreso 'A história a debate'. 

b n e encadrar outra da princi
pai in i téncia : a nece idade 
dunha maior reflexión teórica por 
part do hi toriador, encam iñada 
n n 6 a incidir na perspectiva da 
dinámica ocial, enón tamén a fa
cer mái compren íbei a ocie
dade do pa ado ao ollo do 
contemporáneo . 

A cris dos annales 

O comentário xerado sobre a 
cri e da corrente hi toriográfica 
dos ' annales" ervi.ron para cons
tatar tres feítos principais: en pri
meiro lugar que o fin de século 
con titue unha volta de torca na 
ciéncia histórica, manifestada non 
só na reconsideración -que non re
visionismo- das teorías marxistas, 
senón tamén no ponto e final da 
hexemonia francesa dos annales 
dentro do campo histórico. En se
gundo lugar, púxose de manifesto 
a crecente importáncia de xéneros 
como a biografía histórica ou a his
tória política narrativa como alter
nativas á cuantificación dos histo
riadores dos annales, ainda que a 
este respeito non fallaron críticas 
relativas ao carácter reaccionário 
daquela história centrada no ane
dotário político ou persoal e esque
cida das estructuras económicas. 

Resultou máis convincente a alter
nativa defendida polo británico 
Lawrence Stone, no último dia do 

congre o, que falou da realiza
ción dunha "Hi tória Total" que 
evite a upere pecialización e que 
e preocupe de toda as vertentes 

do humano -económica, social, 
política, ... -, en deixar de lado 
ambicións máis profundas como o 
e tudo das mentalidades, a psico
loxia colectiva, etc. En terceiro lu
gar, o debate encol do "Tournal 
critique", un neoloxismo dos an
nales, serveu para resaltar o gran
de desenrolo da história mesmo na 

'O Congreso 
debateu que a 
História ten un 
marcado 
carácter social e 
ao historiador 
correspondelle 
saciar as 
inquedanzas 
intelectuais que 
xurden na 
sociedade' .. 

periféria europeia; neste senso nos 
últimos anos asisteuse a consoli
dación de múltiples focos desde 
os que irradiase a investigación. 

Crise social da história? 

A última das catro crises analisa
das no Congreso foi a máis debati
da de todas. Deixou a história de 
ser unha ferramenta utilizada para 
a sociedade? Que papel ten a histó
ria na educación das sociedades 
vindeiras? Existe unha descone
xión entre a sociedade e os histo
riadores? "A história a debate" ser
veu para cuestionar os beneficios 
de superespecialización en ciencias 
sociais en duas vertentes princi
pais; a dificultade de postas en co
m un e conclusións xeralizantes 
quizais útiles para científicos por 
unha parte, e por outra a inacesibi
lidade popular ás complexas argu
mentacións das novas ~amadas de 
historiadores. A esta crecente des
vinculación entre cl,ases populares 
e investigadores, compre unir por 
parte do Estado a minusvaloración 
da história como asignatura no fu
turo bacharelato. Ao longo destas 
xornadas coincidiuse en considerar 
a história como unha ferramenta 
social moi perigosa que o Estado e 
os poderes fácticos trata de contro
lar. Como resultado destas presións 
tirase un cuestionamento da crítica 
histórica como anna constructora 
do presente, e do binomio historia-

ANXO IGLESIAS 

dor-profesor como conductores de
se coñecimento. 

A divulgación, unha 
asignatura pendente 
Que parte de culpa teñen os histo
riadores na desconexión existente 
entre eles e os cidadáns? Non es
tamos diante dunha cuestión bala
dí. Os historiadores Iánzanse a un 
proceso de ·renovación metodoló
xica mais, a microespecialización, 
a proliferación de novos campos e 
a consecución dunha comunidade 
científica que pola sua própria na
tureza tende ao corporativismo, en 
que medida son unha parte da de
nominada crise da história? 

O Congreso debateu que a Histó
ria ten un marcado carácter social 
e ao historiador correspondelle sa
ciar as inquedanzas intelectuais 
que xurden na sociedade. Este 
plantexamento hoxe en día atópa
se en debalo e proba da mesma foi 
a escasa asisténcia á mesa redonda 
titulada "A história entre a ciéncia 
e a vulgarización'', ou mesmo a 
utilización deste último termo en 
vez do máis axeitado de "divulga
ción". É preferíbel pensar que es
tes detalles non implican desdén 
dos historiadores profesionais de 
cara á xente, pero compre non es
quecer unha cuestión: ten senso a 
investigación histórica sen a sua 
divulgación popular?• 
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li Dous vídeos 
galegas · 
declarados de 
interese turístico 

"Corppostela, capital de 
Ocidente" e "A Coruña: Luz, 
pedra, mar, cristal''-, ambos de 

Carlos Rodríguez e incluidos na 
coleción "Videoteca da Galiza"," 
veñen de ser declarados de 
interese turístico estatal polQ 
ministério de Obras Públicas e 
Turismo.+ 

• Xosé Carlos 
· Caneiro- prémio 
Cidade de 
Ourense con 
~Estación Sur 

O libro de poemas co que Caneiro 
· gañou o XIlI Prémio de Poesía 

Cidade de Ourense orbita·en tomo 
ao amor, á memória e ao olvido e 

reflexa, segundo manifestou o 
próprio autor ao coñecer o fallo 
do xuri, "un pouco a miña 
rebeldía". Estación Sur leva como 
subtítulo a lenda "Confeso que 
amei á muller dos ollos tristes".• 

•Artistas galegas 
contra o 
Xacobeo'93 

Persoeiros de distintos ámbitos da 
cultura como o teatro ou a música 
folclórica manifestáronse o 
pasado Domingo pola~ ruas 'de 
Compostela en contra d!J. política 
cultural desenvolvida pola Xunta 
co gallo do Xacobeo'93, segundo 
inform~ Gonzalo Vilas. A 

~-~~- -

exclusión case total de artistas 
galegos da programación cultural 
motivou o acto reivind~cativo. 

;~¡Jil!/!lil!i!ii!;;,. DA CONVOC A 'TORIA 
::::::::::::::::::::::··· . ./-\. 

\!!j//i//iliL Debido ás numei¡~~as solicitudes para apresentar 
·~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡, . '¡¡¡¡¡¡¡¡ 

\~///IJ/l/!¡~ancións inéditas q~ podan concurrir á Grande Final 

\W/f/qµ,e representar.á á Galicia no 1 Festival Internacional 

Santiago de Compostela, 14 _de Xullo de 1993 

CONSEUERfA DE .REL.ACIÓNS INSTITUCIONAIS. 
E P.OffTAVOZ DO GOBERNO 
S.A. °' XESTION DO Fl.AN XACOBEO E 

Ante a orlandade 
de espectáculos 
musicais e teatrais 
na rua, a escasa 
presenza de 
manifestantes, o 
desorde co que 
discurteu e o 
colorismo co que 
expresaron as 
suas críticas ao 
ano santo, máis 
dun turista pensou 
que se trataba dun 
aeto de 
entretimento. 

A programación 
cultural do Xacobeo '93 é 
responsabilidade direita do irmán 
do conselleiro de Relacións 
Institucionais, Segundo 
Portomeñe, que tende á 
supervisión persoal dos 
proxectos, mesmo dalgunha obra 
várias veces premiada e 
publicada e á que queria "botar 
un vi tazo" para ver e era do eu 
go to. Segundo Portomeñe 
chegou a reescreber algun 
espectáculo e mo trou intención 
de modificar o final dunha lenda 
xa aparecida no Codice Calixtino 
ao consideralo "moi violento". 
Ao director dunha compañia 
teatral que estaba interesado en 
montar un espectáculo de rua 
díxolle que a obra 'non debia er 
nen moi culta, nen moi 
divertida", e que, sobretodo, non 
debía meterse coas institución . 
Cando lle perguntaron a que 
institucións se refería dixo: upois 
a Igrexa ... a lgrexa e ... outras 
institucións". • 

•CVIII 
aniversário de 
Ro salia 

O Patronato Rosalia de Castro 
convocou un acto literário a 
celebrar a partit das ete da tarde 
do Xoves 15 de Xullo, co gallo da 
celebración do centé imo oitavo 
aniversário da poeta galega. 
Agustín Sixto Seco, Presidente do 
Patronato, abrirá o acto, que 
continuará coa apresenatación do 
libro "Ro alia de Castro na pren a 
barcelonesa (1863-1899)", a 
intervención da filóloga Canne 
Hermida Gullas e que concluirá 
co recital do poeta Xaime 
Marín.+ 

•Domingos 
e arte en Vigo 

A Asociación de Artistas do 
"Casco V ~llo" de Vigo está 
montar durante o verán un 
mercadillo na Praza da Prihcesa 
onde os Domingos é posíbel · 
adquirir obras de arte e artesania 
elaboradas por eles mesmos e 
presenciar obras de teatro na rua 
de forma gratuita. • 

•Brigada galega 
ao Salvador 

O Cosal da Galiza organizou unha 
brigada de solidariedade co 
Salvador que vai partir 
proximamente a este país para 
colaborar este verán nos ámbitos 
da saude e a educacióbn. Nela 
participarán 10 pr<?motores de 
saúde e 8 alfabetizadores
educadores, que se trasladarán á 
Comunidade Martín Baró 
(Departamento de La Unión).• 
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~~~~-1~11 L~effi~uras~lll~~~~-
Boa colleita 
para os 
noventa 
Os Modesto 
Figueiredo 
do 91 e 92 
Os prémio do "Certame nacional 
galega de narracións breves Mo
desto R. Figueiredo" da Funda
ción do Pedrón de Ouro, son co
mo as colleíta de viña. Uns anos, 
moita cantidade e pouca calidade. 
Outro , meno cantidade e moi 
boa calidade. E alguns, boa cali
dade e abando cantidade. Porén, 
nonnalmente, a cantidade e a cali
dad van indo conxuntada na úl
tima entr ga . Tal pa a na collei
ta do d u último. ano , 1992 e 
1991, recentemente publicada 
por Edi ió do a tro (Sada, 
1992. 227 páx. 1.51 O pta.) e que 
orr ponden ao certame XVI e 

XVII re peitivam nte. 

A convocatória de 1990 foi gaña
da por Xoan X. Piñeiro Cachón, 
co relato liga do lambeta ''. 
Accé it : ·o xardín one re pou a 
o vento", de Manuel Lourenzo 
González; " on te chamarei Ra
món", de Xo é Cermeño Baraja; 
'O cara el murcho", de Ramón 

icolá RodrígueL.; "Cabálulo do 
demo", de Xoán Ignácio Taibo; e 
·A taberna do Irlandé '. de Luí a 
Vilalta. Todo e re relaro . agá o 
último, e tán editado no devandi
to volume. on e abe por que 
non aparece o de Luí a Vilalta). 

Por riba de todo ele hai dou que 
alientan: 'A liga do lambetas e 

"O ardín onde repou a o vento'·. 
Piñeiro Cochón, que aibamo , é 
ainda inédito en vo lume indivi
dual. Con te relato, divertido, 
cun mane o e traordinário da lin
guaxe popular, mó tr e como un
ha e p 'c íe de Tom Sharpe, por uti-

!izar unha referéncia: un humoris
mo unha miga selvaxe atravesa to
da a narración. O final, que se al
b isca cando 
falta pouco pa-
ra rematar o 
relato , confir
ma as expecta
tivas que abre, 
desde a pri
meira liña, Pi
ñeiro Cochón. 

Contado, o xú
ri debeuno ter 
difícil á hora 
de decidir, xa 
que o relato 
escrito por 
Manuel Lou
renzo Gonzá
lez ten unha 
alta cal idade . 
Lourenzo 
González é un 

Por onde 
irán os tiros 
na narrativa 
galega dos 
noventa? 
Polo 
momento 
haiganas 
de contar, 
de narrar. É 
unha 
experimen
tación que 
non acaba 
de se 

do no 0 me- encontrar a 
llore autores 
de relato , o si própria. 
eu dou li 

bro publica
dos asi o con-
firman. Cria atmósferas, persona
xe ; narra hi tórias, domina a fra-
e, enche a ua narración dun 

ténue liri mo que engaiolan ao lei
tor. Quizá o xúri decidiuse por "a 
liga do lambetas" pola ironia e o 
humor negro que rezuga frente ao 
liri rno de "O xardin ... " . Calquer 
do dou poida ter gañado. Esta 
dua narración xu tifican a con
vocatória, pero hai mái . "Non te 
chamarei Ramón'', de Xosé Cer
meño, no que a pegada cortazaria
na é evidente, lese con agrado, ben 
que lle falta, polo tema que trata, 
unha miga máis de ironía. Mais é 
un bon relato. Ao final explica o 
que pasou desde unha per pectiva 
nada morali ta, anovando --en 
cerra maneira- un realismo que 
non callou na literatura galega. Por 
último, o relato de Xoan L Taibo, 
que ven confirmar que e te autor, 
de de A semancia, e tá a bu car un 
camiño que non remata de encon
trar. A bú queda formais pare
cen mái un intento de "epatar" ao 

leitor do que outra causa. 

A edición de 1991 premiou "O ca
dro", de Helena Villar Janeiro. Os 
accésits foron: "A musa itineran
te", de António Riveiro Coello; 
"Ó sur do arrabaldo", de Isidro 
Novo; "Anatomías'', de Lino Bra
xe; e "O mar despois da neve", de 
Manuel Iglesias Nimo. 

O relato de Villar Janeiro, penso, 
debeu ser preferido polo xúri fren
te aos outros polo seu manexo do 
idioma, que é onde máis brilla a 
autora. O relato, particularmente, 
paréceme falido. Corno relato, 
prefiro o de Riveiro Coello, ainda 
que é máis unha novela curta -
ten 50 páxinas. En "A musa itine-· 
rante" son os segundos graus os 
que mandan: a irania, o humor, os 
sobreentendidos, a paródia, os 
guiños ao leitor para que este xo
gue con eles, etc. As referéncias 
cinematográficas e literárias deter
minadas (ao xénero negro na sua 
maioria) aforran ao autor unha sé
ri e de descricións que en mans 
doutro escritor menos intelixente, 
teria dado unha novela de cento e 
pique de páxinas. Riveiro Coello 
gasta de narrar. E faino ben. Ora
bén, debe correxir un pouco a sua 
língua. Isidro Novo entrega un re
lato interesante, cunha boa dose 
de humor negro sen cair no "cha
bacano". Unha narración que re
solve en amor e ternura. Os tres 
per onaxes do relato: o boxeador 
en pernas, a doce prostituta e o 

amigo dos dous, mostran que No
vo é -sobretodo, de momento-
criador de personaxes. 

Lino Braxe entrega 'Anatomías'', 
diversos textos curtos dominados 
polo humor e finais abertos. E po
la ganas de narrar. Mais Braxe 
debe fuxir de certa tendéncia a 
"abraiar". O último relato "O mar 
despois da neve' queda unha miga 
estragado polas liridades que ceiba 
o seu autor. E por certo despiste. 
Hai unha frase, ao comezo da na
rración, que non se xustifica en to
da ela: "A sua enemistade aumen
taba a medida que Laura conquerfa 

~~t- MONTES E FONTES . 

un recoñecemento social como es
critora". Iglesias é tamén dos que 
debe correxir un tanto a sua lín
gua. E fuxir de lugares comuns. 

A variedade dos relatos que com
poñen estas duas entregas do Mo
desto R. Figueiredo, asi como a 
aparición de novas nomes, poden 
server par saber por onde -qui
zá- irán os tiros na narrativa ga
lega dos noventa. Polo momento 
vese claro unha causa: hai ganas 
de contar, de narrar. E outra unha 
miga escura: unha experimenta
ción que non acaba de se encontrar 
a si própria. Mais, sobretodo, estas 
duas entregas serven para o leitor 
poder disfrutar cun bon mangado 
de relatos ben narrados, outros 
moi ben narrados e algun diverti
dísimo. Duas boas colleitas. + 

XGG 

A cara oculta 
dos cárceres 
Informe: 
dispersión 
Imaginemos umha pessoa, homem 
ou rnulher pouco importa, cujo 
perfil social nos seus tra~os mais 
marcados poda ser definido mais 
ou menos assim: confian~a nas ac
tuais instituis;ons da monarquía 
parlamentar; fé na convivencia pa
cífica e na toleráncia; respeito pola 
diversidade cultural das terras e 
pavos que co-existem no espas;o 
políticamente espanhol; desacorde 
porém com qualquer tentativa de 
segregar parte desse território; 
apoio a defesa, mesmo que seja 
apenas umha atitude moral, dos di
reitos humanos como valor de 
aplicas;om universal; etc. etc. etc. 

Imaginemos aogra que as maos 
dessa pessoa de talante democráti
co e sentido da responsabilidade 

O mellor de cada mesa 

Eva Forest. 

cívica chega, por um acaso impre
visível, o livro que sob conciso tí
tulo de Informe Dispersión há 
ainda escassamente um mes publi
cou a Editora Hiru con Prólogo 
Eva Forest, Ed. Hiru, 1993. Que 
passa? Que é o que acontece 
quando essa pessoa, de evidente 
boa fé, abre as páginas de um liv
ro que talvez nunca esperou ler, 
que rnui possivelmente nem se
quer imaginaria pudesse existir? 

A pergunta nom é retórica. É um
ha interrogante que inquieta a 
quem preocupa a sociedade em 
que vive. Porque o livro de que 
falamos nom descreve a situas;om 
dos cárceres turcos nern revive os 
ambientes de Alcatraz ou Sing
S ing. E também parece pouco 
provável que algum produtor che
gue interessar-se polo tema e deci
da dar-lhe forma cinematográfica 
com herói encamado por um Burt 
Lancaster ou um Sean Connery 

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

que ponha a sua arte ao servi90 do 
escalarecimento e denúnéia da te
rrível situa9om penitenciária que 
esta obra descreve, por actores e 
actrizes que prestem o seu corpo e 
a sua voz para facilitar-nos essa 
identifica9om espectador/preso
acosado-por-funcionários-corrup
tos-e-sistema-aniquilador-de-to
do-valor-humano que pontual
mente todos experimentamos, os 
cidadaos de esta e outras monar
quias, quando o conflito se projec
ta (e nom extravassa os seus limi
tes) na sala escura e confortável 
do cinema. Aliás, por estas latitu
des peninsulares, onde nom falta 
quem estilize as andan9as e des
venturas de ex-presos sociais co
mo Eleuterio Sánchez, diríamos 
que directores da talha (moral e 
nom só) de Kean Loach (do Kean 
Loach de Agenda Oculta e outras 
obras primas) nom é que andem 
escassos, é que simplesmente nom 
consta a sua existencia. 

Mas nom esquec;amos a pergunta: 
que passa quando um pessoa ho
nesta, cidadá que confía nas insti
tuic;ons de um estado que se pre
tende de direito como é o caso do 
espanhol, se encontra perante um 
texto que documentalmente lhe 
revela o horror em que sobrevi-

Pasados vintecinco anos 

Desque saira editado en Galáxia até 
esta reedición de Xerais, na sua 
colección de Narrativa, andou 
circulando e léndose este Pércival e 
outras histórias de Méndez Ferrin 
durante cinco lustros. Mantén a 
adicatória a Otero Pedrayo e Ramón 
Piñeiro e inclue, sen máis aditamentos, 
o prólogo que Salvador Lorenzana 
preparou naquel 1958: "parécenos o 
libro dun bo narrador que comeza, 
pero que sabe xa cal debe ser o 
camiño a seguir para construir os seus 
relatos sobre de algo sólido e certo ( ... ) 
dos nomes mozos que agora xurden -

antre os que figura Méndez Ferrin
cabe agardar para Galicia unha tarefa 

-creadora, con auténtica proxección no 
mañá".• 

Do outro Códice 
Calixtino 

Tamén é Códice Calixtino o título dun 
libro de Luz Pozo Garza que agora é 
obxecto de estudo por Carnlen 

vem os presos políticos nos cárce
res da monarquia? Que passa 
quando se lhe descobre umha si
tua9om como esta que talvez pre
feriría ignorar? Fecha o livro e ne
ga toda fiabilidade ao texto? De
creta que todo o que ali se afirma 
e documenta é 
mentira inte
ressada? Ou 
decide que a 
culpa é toda 
deles? Que 
bem merecido 
o tenhem polo 
que figerom? 
Ou se calhar 
pensa talvez, 
mais sofistica
dam en te , que 
todo sistema 
tem os seus 
esgotos e que 
cousas como 
as que ali se 
mostram som 
- infelizmente 
isso sim-
inevitáveis? 
Ou reconhece 

Se a leitura 
nos salva 
do perigo 
de acabar 
nós 
também 
convertidos 
en robots 
insensíveis 
ao servi~o 
do poder, 
terá valido 
a pena. 

que de acordo, que está mal, mas 
as pessoas do comum nada pode
mos fazer? Que nestas cousas é 
melhor nom dizer nada, que nunca 
se sabe o que pode acontecer de
pois, que as cousas sempre podem 
dar para o torto ... 

Guíns de Lectura 

Panero. Trátase dunha das Guias de 
lectura de Edicións do Cumio e segue 
a estrutura de toda a colección. Un 
perfil biográfico da autora, un estudo 
da sua xeración poética, do conxunto 
da sua obra e o mio lo adícase ao 
estudo da obra en s i. Acompáñase de 
diversos apéndices: bio-bibliografia e 
textos sobre Luz Pozo.• 

Unha de Bukowski 

Edicións Positivas ten 
un dos catálogos máis 
orixinais das editorias 
galegas e acerta no 
camiño dunha liña 
editorial própria. 
Agora ven de poñer 
en circulación a 
primeira tradución 
das obras do 
iconoclasta 
Charles 
Bukowski, cun 
título suxerente, 
Toca o piano 
borracho como 
un 
instrumento 
de percusión 
ata que os 
dedos 

Ou nom. Ou em vez disso 1 e e 
procura comprender porque se tra
ta de umha pessoa séria que pre
tende actuar de acordo com a ide
o logia que proclama como sua, 
porque entende que a defesa dos 
direitos humanos nom <leve ser 
apenas motivo de declara9ons te
levisivas e conferencias intema
cionais de óbvio efeito publicitá
rio. Porque quer saber, averiguar 
até que ponto se corresponde com 
a verdade esta cara oculta da dis
persom que aqui se nos desvela. 
Esta constante tortura, este exter
mínio, a que se nos di estám sub
metidos os presos vinculados a or
ganiza9ons armadas (presos vas
cos na sua maioria mas nom só, 
também se nos fala de militantes 
do Exército Guerrilheiro). 

Se essas pessoas existem, e ternos 
que confirmar que sim, terá valido 
a pena a Editora Hiru o esforc;o de 
publicar informe tam estremece
dor. Se, como concluí a prologuis
ta, a sua leitura nos salva do perigo 
de acabar nós também convertidos 
em robots insensíveis e silenciosos 
ao servi90 do poder, terá valido a 
pena. Se nom é que estamos já em 
fase mui avan~ada dessa dispersom 
geral sobre cujos efeitos igualmen
te nos alerta Eva Forest. + 

ELVIRA SOUTO 

empecen a sangrar un pouco. A 
tradución deste libro con catorce anos 
de existéncia é de Xosé Garcia 
Sendón.• 

Poesia alternativa 

Oito e médio é o título dun cartafol 
de poesia que edita Edicións do 
Dragón, con textos de oito mulleres 

poetas: Isolda Santiago, 
Maria Xesus pato, 
Maria Xesus 

Nogueira, Carnle 
Lobón, Marta 

Dacosta, Rita 
Carvalho, Ana Romani 
e Jolanda Aldrei. A 

alternativa está non só 
nos textos senón no 

xeito artesanal da 
edición, moi fernlosa, 

manuscrita e acompañada 
de deseños de unha dúcia 
de gravadoras bascas. Os 

pedidos pódense facer á 
editora, Calzada carme de 
Abaixo, 10-2'-' C. 15705 

Santiago, ou ao teléfono 
(981) 76 23 31.• 

Jugoslavija: 
libros para 
unha guerra 
Pecante o actual conflicto iugosla
vo rnoitos europeus occi.dentais 
estarnos perplexos. En primeiro 
lugar porque lugoslávia, ainda que 
físicamente a poucas horas das 
costas da Itália, era un país remoto 
para nós pola sua história recente 
(a autoxestión socialista), culura 
(mistura de línguas eslavas), ou 
relixión (país povoado de mesqui
tas e pequenas igrexas ortodoxas). 

Función maiormente informativa 
teñen en princípio as publicacións 
que están aparecendo ao re peito. 
Carácter introdutório ten o peque
no libro de C. Taibo (los conflic
tos Yugoslavos. Ed. Fundamentos 
1993) que sintetiza as característi
cas do modelo socialista iugosla
vo de autoxestión obreira, e a sua 
ruptura que desembocou no papel 
hexemónico que tenta xogar Sér
bia. 

Nesa conxuntura deséñanse tres 
hipótese explicativas das orixes 
do actual conflito. En prirneiro lu
gar a conxuntura internacional de 
derrubamento do Leste europeu. 
Esta situación, de final da guerra 
fria , desencadeou no 89 unha pro
cura doutras solucións, distintas 
ao marco no que se viña movendo 
o país, corno gonzo entre o Leste 
no que non estaba (lembremos os 
enfrentamentos Tito-Stalin), e o 
ocidente do Mercado Comun do 
que en todos os eidos distaba ain
da moito máis. 

Unha segunda liña interpretativa é 
endóxena: a multiernicidade que 
está na base da criación do estado 
iugoslavo ao rematar a 1 Guerra 
mundial en 1918. Nel tiveron ca
bida eslovenos, croatas e sérbios 
maiormente, mais tarnén musul
máns de Kosovo, macedónios, 
montenegrinos .. . Asi chegouse a 
unha s ituación de equilíb rio que 
callou na Constitución promovida 
por Tito en 1974, que recoñecía 
na prática a existéncia de oito na
cionalidades , con presidéncia fe
deral rotativa e direito de veto. 

Contado, as diferéncias relixio a , 
lingüísticas, económica foron 
sempre patentes entre unha zona 
do país e outras. Dende o atra a
do, isolado, musulmán , filoalba
nés Kosovo até a desenvolvida, 
pro-ocidental e católica E Jovénia, 
pasando pola grande Sérbia, orto
doxa, cerne comunista e hexemó
nica historicamente. 

Vários autores, que teñen a vi ión 
privilexiada de seren iugoslavos, 
ainda que traballando en universi
dades francesas e inglesas, dirixi
dos polo investigador da Funda
ción Ciéncias Políticas de Francia, 
J. Rupnik (De Sarajevo á Saraje
v o. Ed. Complexe. Bruxelles 
1992) apontan as responsabilida
des do nacionalismo sérbio e do 
seu dirixente Milosevic. A guerra 
actual seria o modelo sérbio de sa
ída do comunismo, via nacionalis
mo excluínte, expansivo (Grande 
Sérbia) e que non se arredra se ten 
que botar man da agresión bélica. 
O perigo estaría na probábel bal
canización do conflito: anteceden
tes non faltarían no presente sécu
lo. O perigo de intromisión de Al
bánia, Bulgária, Grécia ou mesmo 
Turquía por mor de Kosovo e Ma-

cedónia faria do actual conflito 
unha simples faísca do que pode 
acontecer. O perigo é real segun
do estes autores: compriria atalla
lo de contado. As responsabilida
des da ONU e da CEE parécenlles 
evidentes a estes investigadores. 

Outra liña interpretativa recóllea a 
francesa Catherine Samary (la 
fragmentación de Yugoslavia. Ta
lasa Ed., Madrid 1993), que se 
centra na evolución económico-

Cena de guerra na ex lugoslávia. 

social de Jugo lavia de de o ano 
80. Ne ta década ofréron e a 
consecuéncias da crecente rela
cións co exte-
rior que o mo
delo socialista 
autóctono 
permitiu. Os 
empréstimos 
do FMI que 
houbo que pa
gar, a falta de 
competivida
de económica 
que coutaba 
as exporta
ción ao tem
po que e im
portaba co 
con eguinte 
desequilíbrio 
da balanza de 
pagamento . o 
e tancamento 
do mundo ru 
ral , ... itua
ción que con
duciu axiña a 
un proce o in
fla c ion i ta , 
paro, emigra-
ción a Alema-

O perigo de 
intromisión 
deAlbánia 
Bulgária 
Grecia ou 

ña .. . en fin , falta de pr gres ·o
cia!. Tal ituación fixo dubidar a 
moito da bondade do modelo o
cial ista para eguir facend avan
zar ao país. Nesta ituación de ri
se económica e política, todo po
día ocorrer. O recurso ao " álvese 
quen poida" foi unha realidade. 

A i e explicaría que Es lovénia, a 
república máis rica , procura e 
guindar coa carga da atra ada lu
goslávia e pola sua conta indepen
dizarse e achegarse axiña á Euro
pa ocidental comunitária. Daí ta
mén que Sérbia se repregase sobre 
si mesma, suprimindo unilateral
mente a autonomia de Kosovo e 
Voivodina, apelando a u naciona
lismo excluínte e apoiando aos 
seus connacionais noutras repúbli
cas iugoslavas. En tal situación, 
Croácia non dubidou en reclamar 
a sua parte contra quen fose: sér
bios no seu território ou musul
máns ... ao cabo a guerra xeraliza
da en Bósnia. + 

M.G. PROBADOS 



Lembranza 
das festas 
populares 
Grupo de Gaitas 
do!GAEM 
Vence11ado á Consellaria de Edu
cación e Ordenación Universitá
ria, o Instituto Galego das Artes 
Escénicas e Musicais abranxe en
tre ourros colectivos o Baller Ga
lega Rey de Viana, cuxo Grupo de 
Me tre Gaiteiros veñen de gravar 
un disco no que os dez compoñen
te da formación amasan o froito 
dun inten o labor de escudo, in
ve tigación e composición, como 

Un frustrado 
percorrido 
polo Camiño 
de Santiago 
Durante ete dia pudemo ver 
por duplicado, na egunda cadea 
de TVE e na Telev i ión galega, 
o re peitivo capítulo da érie 
documental O camiño de Santia
go, dirixida por Alexandre Cri
beiro e con guión de Alfredo 
Conde. A Sociedade Anónima de 
Xe tión do Xacobeo financiou 

mez p lo guión, re pon abili
dade do noveli ta Alfredo Conde. 
A alidade dun documental radica 
en b a medida na ua e crita. Ne -
te a o a deficién ia de Conde 
como guioni La on evidente . En 
primeiro lugar o tema carece de 
e trutura, redúce e ao eguimento 
do pa o do peregrino-narrador, 
interpretado por Roberto Vida! 
Bolaño, polo di tinto carniño 
que conducen a Santiago. O guio
ni ta no capítulo exto, o dedicado 
ao percorrido polo litoral galega, 
sucumbe no marasmo: aqui o des
prazamento a pé do actor-peregri
no, único nexo nos demais capítu
los, altérnase co emprego doutros 
meios de desprazamento como o 
barco e mesmo tamén o helicópte
ro. Pero as liñas do itinerário nau
fragan . Sucédense referéncias de
sordenadas a distintos lugares da 
costa caindo constantemente nos 
tópicos turístico-gastronómicos: 
festa normanda de Catoira, hotel 
da Toxa, pementos de Padrón, 
percebes de Cedeira ... E cando o 
peregrino chega a Ribadeo, des
pois de pasar duas veces pala 
Costa da Marte e, de paso?, ter vi
sitado tamén 'Astano en Fene, non 
desaproveita a ocasión para con
templar a estátua de Cunqueiro 
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se pode comprobar 
nas explicacións di
dácticas que acompa
ñan a edición. 

O Grupo de Gaitas do 
IGAEM unhas veces 
soa como unha forma
ción tradicional máis, 
e outras coma unha 
festexeira orquestriña, 
que en tal caso basea 
a sua interpretación 
na decisiva forza do 
acordeón. Particular
mente chamativa é a 
peza que abre o disco, 
Vals Diatónico , na 
que teclados e gaitas 
ucéden e nun diálo

go instrumental que conclue con 
todos os compoñentes da Banda 
oando ao unísono. Tamén hai 

nunha praza de Mondoñedo e. 
de poi de percorrer as mura
lla de Lugo, aparece de novo 
no Fi terre para ver o solpor. 
Un auténtico caixón de xastre. 
A mesma de organización te
mática encontrarnola no último 
capítulo, O bosque de pedra, 
onde e regre a unha vez máis 
a Padrón para repetir, aprovei
tando que a Íria chegara o car
po do Apó tolo nunha barca de 
pedra, que alí nace o prémio 

óbel (sic) Cela. Hai que ter 
en conta que agora non repite 
que nese mesmo lugar tamén 
e cultivan os famosos pemen

to , etc. 

surpresas: o sereo Canto de Arada 
de Marcón, a informal Rumha de 
Malpica e Muiñeira de Laxe ... 

Este tema, o do carniño, xerou 
unha cultura, pero tamén unha 
vivéncia na persoas que o 
percorreron e o percorren ainda 
hoxe. A emoción do camiñante 
que de cobre e comunica os 

Alfredo Conde. 

entimento que o embargan en 
cada nova paraxe do seu andar 
non abe o guioni ta tran rnitila 
ao e pectador. Mais ben, en cada 
capítulo de O camiño de Santiago 
o plano van e ucedendo un a 
outro en que exista ritmo narra
tivo. Monte 
vale río , vi-
l a , cidade , 
1 ugare igre
xa di corren 
por mera u
perpo ición 
acumulativa. 
Por non exi tir 
nen tan equer 
a sucesión 
temporal e es
pacial, facto
res importantí-

Aquen 
corre ponde 
reclama.rile 
a Alfredo 
Conde que 
devolva os 
21.000.000 
de pesetas 
regalados 
por un 
traballo que 

i m os na es
tru tu ración 
dun documen
tal, se marcan 
no longo ca- non merece 
miñar do pere- un peso. 
grino. Aymeri-
co Picaud, pe-
regrino que re-
aliza este per-
corrido a meados do século XII, 
no Libro V do Códice calixtino, 
oitocentos anos antes da aparición 
dos meios audiovisiuais, ten moito 
coidado de respeitar este princípio 
da sucesión temporal e espacial, 
para imprimirlle verosimilitude ao 
que narra no seu libro de viaxes. 
En cámbio, no guión de Alfredo 
Conde dá a sensación, ás veces, 
de que nunha sóa xornada se po
dan percorrer centos de quilóme
tros sen que chegue a porse o sol e 

comece un novo dia. Pero non só 
falla na estrutura o guión, senón 
tamén na conceición do próprio 
peregrino-narrador que, dirixíndo-
e en segunda persoa gramatical 

ao espectador, nuns casos se com
porta como avezado camiñante 
da rotas cara a Compostela, e 
noutros, agora xa transformado en 
narrador obxectivo en terceira 
persoa, como erudito que alardea 
dunha cultura que moitas veces 
non ten nada a ver co tema dos ca
m iños de peregrinación. 

En definitiva, o guión desta série 
documental non sabe transmitir a 
emoción do camiñante e por isto o 
resultado, entre outros deficién
cias, conduce ao aborrimento do 
televidente. Polo próprio estilo en 
que está redactado, o guión non 
cumpre os requisitos do que debe 
ser un documental. Ser novelista 
non significa ser guionista. O tex
to do documental debe ser sinxe
lo, directo, conciso e debe fuxir de 
todo tipo de retorcimento sintácti
co para que o ouvinte, frente á no
vela na que o receptor pode deter
se na sua leitura, entenda sen es
forzo a idea que se lle comunica. 
O guión tamén peca moitas veces 
de redundante. Na linguaxe audio
visual non é necesário explicar to
do canco acontece con palabras, 
nen moito menos. Se nun plano o 
peregrino se anica á beira dun rio 
para saciar a sede no é preciso que 
a voz en off indique o que está a 
acontecer. 

Relacionado directamente co guión 
encóntrase a narración. A voz do 

Afeitos como 
estamos a es
coitar forma
ción s habi
tuais dentro 
do folclórico, 
esta perde in
tensidade nas 
gaitas; algun
has composi
ción s son 
executadas 
cunha percu
sión un tanto 
ríxida. Son 
considera
cións que ga-
ñan, en cám-

O Grupo do 
IGAEM 
gañan na 
valoración 
duntoque 
primitivo, 
que evoca 
aos 
lendários 
músicos das 
festas 
populares. 

bio, na valoración dun toque pri
mitivo, que evoca aos lendários 
músicos das festas populares.+ 

X.M.E. 

narrador nun documental é un 
dos factores fundamentais que 
os espectadores teñen en conta. 
A voz do narrador é a própria 
voz da película. No caso de Os 
camiños a calidade da voz de 
Vidal Bolaño contribue á falta 
de comunicación emocional do 
espectador co tema. Aqui as de
ficéncias son tamén graves. Vi
da! Bolaño é un actor de reco
ñecido prestixío, pero como na
rrador non é capaz de converter 
a palabra impresa en fala natu
ral, le o texto mesmo con fallos 
fonéticos e prosódicos contri
buindo ao ton aborrido do do
cumental. Algo mellar está can
do se con verte en narrador 
"erudito" que comunica diante 
da cámara dirixíndose ao recep
tor: compórtase con naturalida
de porque deixa de Jer o texto e 
interpreta un papel. 

Da responsabilidade do director 
do documental, ademais dos fa11os 
xa citados, é especialmente a sin
taxe visual dos distintos planos. 
Tamén aqui se constatan deficién
cias. O ritmo non existe por nen
gures. Non obstante, é preciso re
coñecer que nalguns momentos a 
realización está máis coidada que 
noutros. No emprego dos meios 
técnicos tamén existen planos aé
reos; noutros tan só trípode e cá
mara. Existe unha total descom 
pensación na realización deste do
cumenta l. O papel do director, 
Alexandre Cribeiro, desaparece 
por completo na série. Non se po
de atapar planificación en nengu
res. O guionista traballa ao seu 
xeito como se escrebese unha guia 
sui generis, o director deixa que 
cada quen faga o que 11e pete. Tan 
só os operadores de cámara pode
rian salvarse desta desfeita de Os 
camiños de Santiago . A eles se 
debe o pouco que de interese pode 
oferecer este audiovisual. 

En resumo, o documental O cami
ño de Santiago non resiste o máis 
feble control de calidade. Un pro
dutor mínimamente esixente non 
aceitaría este audiovisual endexa
mais. Non só sucedeu is to, senón 
que se emitiu por duas canles de 
televisión simultaneamente. A 
quen corresponde reclamarlle a 
Alfredo Conde que devolva os 
21.000.000 de pesetas extraídos 
dos orzamentos públicos e tan ale
gremente regalados por un traba
llo que non merece un peso?+ 

EDUARDO ÁLVAREZ 
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CONEZA 
TODAS 
AS PRAIAS DE 
PONTEVEDRA 

Onde están situadas 

• Como se chega 

• Lonxitude 

• Entorno 

• Camping máis cercano 

• Núcleo de poboación máis 
próximo 

• Servicios 

Clasificada por Concellos, 
dende Tui a Vilagarcia 

• Un mapa de cada Concello 
para situa·las praias e para 

ver as vías de acceso 

• Unha foto a cor de cada 
praia coa súa 

correspondente descrición 

TODO CANTO QUEIRA 
SABER DE CADA PRAIA 

GLÍA 
das 

PRAUS de PONTEVEDRA 

EDICIÓNS DO CUMIO S.A. 
Travesía de Vigo, 156 - 1 g D 

Telf. (986) 25 07 67 
VIGO 

~ 
do cumlo 

Distribúe: 
DISTRlBUCIÓNS ARNOIA 

Ramalleira (Cruce de Bértola) 
Telefóno (986) 70 93 40 

36140 VILABOA (Pontevedra) 
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XV 1991 D 
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O Camiño das Estrelas 
de Chano Piñeiro estréase 
o 25 no Monte do Gozo 
•X.C. 

Do 25 ao 30 de Xullo o Monte do 
Gozo emprazará a pantalla de pro
xección máis grande de Europa. 
Desde as enormes gradas abertas 
libremente ao público, poderase 
contemplar un espectáculo de luz 
e son de 45 minutos que culmina
rá coa película que o Xacobeo 93 
encarregou, para difundir a imaxe 
de Galiza no exterior, O camiño 
das estrelas, que foi previamente 
pasada para a prensa no Centro 
Galega das Artes Visuais. 

Chano Piñeiro, á direita, durante a rodaxe a primeiros de ano. 

Desde Setembro do 1992 Chano 
Piñeiro tiña o encargo de Victor V. 
Portomeñe para facer un documen
tal promociona! de Gal iza. O direc
tor de Sempre Xonxa aceitou a pro
posta e estudou a posibilidade de 
facer película en tres dimensións 
que foi desbotada ao igual que o 
uso do formato de 70 mm, "de. -
pois de moito ver decidimos que o 
cine auténtico é o de sempre: unha 
história ben contada e exibida nun
ha sala nas mellores condicións". 
Mesmo asi Piñeiro decidiu empre
gar os meios técnicos máis avanza
dos até encher un orzamento de 
171 millóns xustificado en compa
ración co cine publicitário, "un 
anúncio de 20 segundos -dixo 
Chano na mañá da estrea restrinxi
da- custa un mínimo de l O mi
llóns. Non é tan cara esta película". 

tanto me gastan a min'', onde un
ha sirea e un lobo tentan culminar 
o seu amor, frente á teimuda pre
séncia do mao que para Chano 
son "os noso complexo de infe
rioridade, o autoódio que temo 
que quitar de enrriba". 

do que cu taron 30 millón de 
pe eta . O ob ecrivo de Chano Pi
ñeiro era procurar ' unha ima e 
amábel e non tiven cortapi a al
gunha da Xunta. Aceitei uxerén
cia de utilizar por exemplo o Ca
miño de Santiago ... ) e a película 
é boa non ten prezo, pero e é ma
la pode dicer e que é carí ima". 

Renunciou a facer un documental 
convencional e decidiuse por unha 
história "de amor imposíbel, como 

A rodaxe comezou en Xaneiro e 
contouse cos mellores médios. O 
montador foi Pepe Salcedo, o son 
gravouse en Londres en Dolby es
téreo e para alguns efectos, como 
a infografia que transforma asom
brosamente a un lobo en home, 
coordenáronse equipas en Estados 
Unidos e Europa. Foron 45 segun-

A exibición nunha á e pecial
mente construida en Compostela 
onde o e pectador e vi e envolto 
nos efeitos especiai , non foi po
síbel e agora queda por aber co
rno será a distribución e o u o da 
película nos próximos tempo . • 

DOCUMENTAL? FICCIÓN? ANÚNCIO? 
CEI.SO X. WPEZ p AZOS 

Os aspectos formais, non narrativos, son bri11antes. 
Todo está coidado, desde a foto ao son ou a cor. O 
camiño das estrelas recupera para o noso cine ao 
actor vigués Luis Bar Boo, quen desde o 1956 leva 
sobre as suas costas máis de 200 películas rodadas 
por toda Europa e a quen os bos afeizoados coñecen 
por ter dado a sua faciana de malvado a unha chea 
de persoaxes de westerns e outras espécies cinema
tográficas. Fóra disto, que queda do último traballo 
de Chano Piñeiro que a Xunta custeou, con 171 mi
llóns de orzamento, para promocionar a imaxe de 
Galiza fóra das nasas fronteiras? A resposta é com
plexa como complexa e ambígua é a clasificación do 
filme. Documental? Ficción? Anúncio publicitário 
de longa duración? Na rolda de prensa de apresenta
ción Chano Piñeiro falou da concorréncia de ele
mentos realistas, surrealistas e hiperrealistas, mestu
ra que non define nada e confunde a exploración 
crítica. Esta incapacidade do realizador para definir 
o producto é un lastre que prolonga as dúbidas sobre 
o resultado final. 

As tres posibilidades de catalogación non poden ser 
zanxadas co rubro facilón de "licéncias do criador" e 
teñen que estar expresadas nas imaxes e non en expli
cacións verbais. Desde esta perspectiva O camiño das 
estrelas ten caréncias evidentes. Como documental é 
feble e falto de brio, sustentado nunha espléndida ban
da sonora demasiado presente, que 
tira demasiada atención e favorece 
ao ouvido máis que a vista. 

no cine), non funciona en toda as ua parte e ten 
un apresurado peche cara ao mar nun final feliz. en 
nérvio. 

A narración é sincopada, a alto . vece on sketch 
enlazado atravé de fundido onoro , en oca ión ren
xendo demais como no salto de San Martiño Pinário e o 
mozartiano Rex tremendae do Requiern ao on acompa
sado dos martelo na E cola de anteiro de P io. ou
tros momentos encadéan e imaxe que aproximan ideas 
(a cuncha da Vieira e a Rota Xacobea). Per falta fi 
visual máis alá da que xa oferece o paí , a cámara 
en exce o e tática e aproveita pouco a p ibilidade do 
seu percorrido natural (p. ex. de aprovéita e a cor agra
fia do Rei de Viana). A au éncia de diál go un acert 
de conceición, deberia er me! lor amparada de de o 
guión e serve para comprobar que non é o mesmo unha 
idea cinematográfica pla mada literariamente, qu unha 
idea literária escrita para er levada ao cine. A liberda
des do guión teñen que ser explicada no que ollamo . 
Non se pode transformar ao protagoni ta en cabalo, le
vamos ao Curro de Sabucedo e despois reaparecer xa 
home sen máis. As regras do guión non poden modifi
carse a vontade. 

Cabe a xustificación da película como un lon go 
anúncio publicitário, que difunda a imaxe de Galiza 
fóra. Desde ese foco, e sen valorar a xenerosidade 

do investimento (só 30 millóns 
foron adicados a cobrir os custes 
de 45 segundos de efectos info

• • • • • • • • • • • • • • • • • • gráficos, esplendidamente arte
Como ficción ten erros de guión. 
Se en Sempre Xonxa Chano Piñei
ro moldeou un guión estruturado 
e moi traballado, con .lagoas de 
opera prima, desta volta, ainda 
cun traballo intenso hai pouca es
truturación do texto. O camiño das 
estrelas é un reto porque son 33 
minutos sen diálogos, e a história 
de amor imposíbel entre a sirea e o 
lobo (metáfora de duas Galizas de 
terra e montaña através de mitos 
con preséncia en Galiza e clásicos 

A película é un reto 
porque son 33 

minutos sen 
diálogos, pero a 
história de amor 
entre a sirea e o 

lobo non funciona. 

liados por Pablo Vieira) O cami
ño das Estrelas non mellora o 
sobradamente coñecido anúncio 
de Galicia calidade e plantexa 
sérias dúbidas sobre o aproveita
mento en exibición, máis alá do 
uso institucional , desta fita que 
precisa unha protección especial 
por parte da Xunta para que sexa 
aliada en sás comerciais. Neste 
senso Chano Piñeiro e o seu tra
ball o están nas mans dos que 
custearon o proxecto. • 
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Da entrega de Neil Young á má educación de Jerry Lee Lewis 
O Concerto dos Mil Anos deixou ao público con ganas de reedición 
• ÓSCAR LOSADA 

Con moitos traeos no 
cartel de cantantes, 
Benson por Gary 
Moore (silenciado pola 
organización até última 
hora) , W. Pickett e Bo 
Didley no lugar de 
] ames Brown, 
anteriormente xa cairan 
Van Morrison e a Velvet 
Underground o estádio 
de Riazor viveu tre 
dia inten o de rock 
and ro!l, á e pera de 
que concello 
r cunque utr ano, xa 
qu o alcald quer 
continuar co fe ti val. 

Entre o mellor, a actuación ·elva
x de 1 il Young, totalmente 
electri 1cado, que deu pouco mo
mentoi. de respiro aos e pectado
re , tan ó algunha peza lenta e 
interpretada acu ricamente como 
a clá ica Helple ". O eu con
certo foi fero, cunha grande des
carga de adrenalina, en de cabal
gar e da guitarra eléctrica e apoia
do por unha banda de gran expe
riéncia e ní el, onde e pode a
lientar a Booker T. Jone no te
clado e a guitarra de Steve Crop
per (praticamente fundador do 
Blues Brothers). O canadiano ofe
receu unha actuación magnífica 
chea de poténcia e mantendo no 
90 minuto que pi ou a cena ao 
público totalmente entregado. 
De de logo outra cou a non e po
dia facer dado o extraordinário 
das interpretación . 

O único que e lle pode botar en 
cara é a nula comunicación coa 

ente, alén do idioma, mai o tí
mido carácter de Young non com
prende de importantes detalle . 

Fantá tico · tamén o Kinks, cunha 
tremenda enenda e dando bra a 
de d o e mezo. Ti véronno claro, 
ha ia qu mover ao per oal e en
ganchalo a m io dun ritmo rápido 

en conce ión . Foron a agradá-
1 ·urpr ·a d dia, xa qu po i

b lm nt non se e pera e tanto 
d 1 . Ray Davie , o líder can
tante, moveu , in itou ao públi o 
ao canto e amo ou e Lar nunha 
f rma fabulo a igual que toda a 
formación. Para pagar o vestuário 
d Ray van nece itar unha boa 

vendas do seu último traballo, 
"Phobia", pois o británico en algo 
máis de unha hora de actuación 
mudou de vestimenta como seis 
veces, provocando os comentários 
entre os afeizoados que disfruta
ron coa saída á cena de duas baila
rinas con perrucas (vermella e 
verde) nun momento da actuación 
para lle pór coreografía á peza. 
Máis tarde voltarian ao show, 
mais con menos garra que na pri
meira intervención. 

Outro que deleitou foi Chuck 
Berry. El tivo o honor de fechar o 
festival e fíxoo cun nível sobre
sainte. Pezas históricas no mundo 
do rock interpretadas con grande
za por un dos pais deste estilo mu
sical. Faltou "Maybellene", pero 
todas as demais clásicas foron in
terpretadas entre os bailes do pú
blico, que xa desde os primeiros 
compases se puxo as pilas para 
degostar a un Berry que realizou 
en contadas ocasións o seu coñe
c ido paso do parrulo, e non foi 
quen de aga aliar cun bis a uns 
iareiro. entregado ao son do ve-

1 lo rock and rol/. 

Ine quecíbeis o intres zeppelinia
no de Robert Plant. Cando o can
tante debullou as antigas cancións 
da que foi a ua banda, a moitos a 
pel púxo elle de pita. Menos bri
llante foron os momento adicados 
ao eu último disco e sobretodo al
gunha incur ión en traballos ante
riores, que non daban o nível en 
comparanza co instantes brillantes. 
Plant mantén unha boa voz, non es
q uece os movi.mentos de anos atrás 
e oubo conectar cos afeizoados. O 
final con "Whole lotta love", moi 
inten o e emocionante. 

O "bi ' de John Mayall tamén de
be e tar dentro do mellar. Apesar 
da choiva (que comezou no tema 
final do concerto) a banda quixo 
recompen ar ao e pectadores que 
pedían mái mentre de puñan 
pingando. 

Profi ionalidade e respei to tras 
oferecer un bon concerto de hlues 
rock. 

Z na r'p da 

Esperaba e moito mái de Sting 
no eu recital, que non e tivo mal, 
mai tampouco brillante e obre
rodo despoi da de carga de N. 
Young. O' aguillón" tocou dema-
iada canción do eu recente 

di co e haille que bu car erras 
nunha deficiente e colma do te-

Chuck Berry pechou o Concerto dos Mil Anos. BILL MILLAR 

mas e a sua orde de interpretación. 
Houbo un instante en que xuntou 
catro pezas sen nengunha garra e 
baixou o ritmo considerabelmente. 
Cancións ben executadas, pero sen 
o calor necesário para transmitir 
esa enerxia precisa aos siareiros. 

O mesmo se pode dicer de Bob 
Dylan, que non chegou á audién
cia todo o que seria conveniente, e 
non só pola falta de comunica
ción, non dixo ren, nen boas noi
tas. Outro que abusou dabondo do 
seu útlimo traballo, esquecendo 
clá icos que todo o mundo dese
xaria escoitar (non ia tocar "Blo
win 'in the Wind" na xira euro
pea?). Aos duos de guitarra fal
toulles forza e as composicións 
deron a sensación de ser moi lon
ga . Non se pode comentar que 
estivese mal, pero a unha estrela 
hai que lle esixir máis. 

O son funcionou moi ben nalgun
has pasaxes do acontecimento e 

estaria dentro do rnellor de non 
ser polo segundo día. En xeral ha
beria que oporlle aos encarrega
dos que non subisen un chisco o 
volume a todos os participantes. 
Índonos a casos concretos, Dylan 
tivo algun problema ao encetar e a 
mandolina ficou perdida entre ou
tros instrumentos. O máis san
grante foi o nível baixísimo dao 
ao guitarrista de Mayall no con
creto. Básico nas interpretacións 
do grupo, os solos perdian contun
déncia ao estaren tapados polos 
demais sons. 

Unha verdadeira mágoa que des
lociu a salientábel aportación de 
Coco Montoya, o que foi unha pe
xa na actuación da formación. 

Na zona tépeda con aspectos ab
solutamente quemes hai que enca
drar, para rematar, algunhas can
cións de E. Burdon e Wilson Pic
ket~. que tirou de clásicos do soul 
na sua intervención. 

EDUARDO BLANCO AMOR 
EN AMÉRICA 

UNHA MOSTRADA SÚA ORATORIA 
r"f n ;~ \\" [' [P("JflN') \ i\. "L .. \ , \ • _, " . .• , / 

A asisténcia de espectadores, arre
dor de 25 mil na xornada inaugu
ral, para subir as seguintes a uns 
30 mil. Boa entrada, ainda que 
desde cerros sectores pensábase 
que se encheria a totalidade de 
aforo (40 mil), por mor do barato 
das entradas en relación ao que se 
ofertaba. 

O pior 

Sen dúbida o desplante de Jerry 
Lee Lewis, irascíbel e parvallán. 
O vello rockeiro encarouse sen 
motivo cun cámara dos que esta
ban rodando o concerto para po
der ollalo nas pantallas do estádio. 
O "fósil" lanzoulle un cauce e de 
seguido empurrouno, para regre
sar ao piano. Os afeizoados amou
cáronse e puxéronse a asubiar, co 
que o cantante marchou alporiza
do no meio dunha canción, eixan
do encoira á banda que o acompa
ñaba. Por certo que os membros 
dela estaban máis atentos que de 
costume ao que facia o xefe xa 
que un par de veces tiña cortado 
os temas corno lle petaba, rendo 
que acoplarse os músicos a ese re
mate improvisado. O alpabardas 
de Lewis falou dun xeito estraño e 
teño para rnin que chegou "coci
do" a actuar. 

A organización foi un auténtico 
desastre. Aparte do silandeira
mente que levaron o troco de ar
tistas no cartel, non se sabia a ar
de de actuación e a pergunta máis 
comun entre a xente era: Quen 
ven agora? 

Nas entradas o horário de comezo 
estampado era o das 20:30 e final
mente, sen avisar moito, decidiuse 
adiantar em média hora a función, 
co que na primeira xornada moita 
xente chegou ao final da interven
ción de Chris Isaak. 

Tampouco foi moi acertada a 
substitución de G. Moore por G. 
Benson. Un guitarrista moi bon 
como Benson estaba fóra de sítio 
para un espectáculo destas carac
terísticas. 

En resumo, tivemos unha boa oca
sión de ollar a músicos que nunca 
nos imaxinamos que pudesen pa
sar por esta terra e debecemos por 
escoitar a outros como, por exern
plo, Eric Clapton ou Van Morri
son, nomes cos que a organiza
ción xogou, barallando a posibili
dade da sua presenza. Quizá o 
vindeíro ano?+ 

CONSELLO 
DA CULTURA 
GALEGA 

Edición especial numerada de 500 EXEMPLARES, 

incluíndo cinta con discursos inéditos. 
PRESENTACION POR CARLOS CASARES 

Rúa do vilar, 30. 15705 Santiago de Compostela 
Teléfonos: 58 80 88 / 58 97 09 • Fax: 58 86 99 

' 
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O trinque 

O olla público. 
A epopeia dun 
fotógrafo de sucesos. 
Demostración de 
que sempre hai lugar 
para a dignidade se un 
quer. Protagonizada 

Convocatórias 

Campamento 
na natureza 
O Colectivo Medioambiental mantén 
aberto o prazo de matrícula para o 
Campamento de Natureza que se ce
lebrará do 16 ao 30 de Xullo en Vilar
mide (Muxia). Poden ir rapaces e ra
pazas de 7 a 13 anos. Poden chamar ao 
(981) 26.56.40. 

Prémio Merlin 
de literatura para nenos 
Edicións Xerais, convoca a VIII edi-

. ción do Prémio Merlín de literatura 
para nenas dotado con 750.000 pta, ao 
que poderán concorrer todos os que o 
desexen ao apresentaren os seus orixi
nais en língua galega, conforme á nor
mativa oficial. Hai que apresentar, bai
xo lema, seis cópias de cada orixinal, 
en papel tamaño fólio ou en holande
sa, mecanografados a dobre espácio, e 
acompañados dun sobre pechado cos 
dados do autor no interior e que indi
que no exterior o lema do autor asi co
ma Prémio Merlín. Edicións Xerais re
serva os direitos de edición da novela 
prémiada en todas as línguas do Esta
do Español. Os orixinais remeseranse 
antes do 10 de Setembro de 1993, aos 
locais de Edicións Xerais: R/Dr. Mara
ñón, 12. 36211 Vigo. 

Prémio Blanco Amor 
Convocado este ano polo Concello de 
Muros, o prazo de admisión de orixi
nais para o Blanco Amor de Novela 
Longa finaliza o 30 de Xullo. As obras 
deben ter unha extensión mínima de 
150 fólios mecanografados a 2 espá
cios por unha só cara. Débense remitir 
por correo, baixo plica e sen remite ao 
Concello de Muros. De cada obra, iné
dita, deben enviarse cinco cópias. A 
dotación é de 1.250.000 pesetas. 

Xornadas do Ensino 
As XVII Xomadas do Ensino de Vigo 
organizadas pola Asociación Sócio
Pedagóxica Galega, desenrolaranse 
do 20 ao 24 no LB. Sto. Tomé de Frei
xeiro, e contemplan, ademais de várias 
proxeccións, conferéncias e debates; 
dez seminários ou talleres: Educación 
física , Língua e literatura, Matemáticas 
e astronomía, Música, Reciclaxe, Pase
os pedagóxicos. Coeducación na aula, 
Uso dos ordenadores, Educación es
pecial e Teatro. A matrícula norm al 
ascende a 5.000 pta; 3.000 pta no caso 

DO~. CON '1ENTi-
Mf NTU~ ~ 
OOtt®~®~i~! 

por ]oe Pesci. 

Libros 

Sempre en Galega. 
Artigas e ensaios da 
sociolingüísta e 
deputada Pilar García 
Negro. En Edicións 
Laiovento.+ 

de estar parado, e 1.500 para sócios da 
AS-PG. Tamén hai escalas de Setem
bro nos concellos da Coruña, Ponteve
dra, Santiago, Lugo, Ferrol, Ouren
se, Muros e Ribeira. O prazo de ins
cripción comeza o 1 de Setembro. Máis 
información na AS-PG: R/San Salva
dor 5, entrechán. Vigo. (986) 48 21 19. 

Prémio Xerais 
de novela 
Edicións X erais convoca o X Prémio 
Xerais de novela dotado cun 
1.500.000 pta, ao que poden acceder 
todos os que o desexen con orixinais 
inéditos conforme á normativa oficial. 
De cada orixinal apresentaranse seis 
cópias en papel tamaño fólio ou en ho
landesa, mecanografados a dobre es
pácio, antes do 10 de Setembro de 
1993 nos locai s de Edicións Xerais de 
Galicia, SA, r/Dr. Marañón, 12. 36211 
Vigo. Co orixinal que deberá ser apre
sentado baixo lema, adxuntaranse, en 
sobre pechado, o nome completo, en
derezo e teléfono do autor, asi como o 
título da novela, indicando no sobre: 
para o Premio Xerais de No vela. A 
editorial resérvase todos os direitos de 
edición da obra en calquer das línguas 
do Estado Español. 

Campamentos de verán 
A Casa da Xuventude de Vigo pro
porciona información e tramita as ins
cricións dunha série de campamentos 
de verán, para idades comprendidas 
entre 8 e 30 anos, a un prezo que vai 
das 19.000 ás 45.000 pta., segundo o 
caso. A oferta da Casa da Xuventude 
comprende destinos coma: O Grave, O 
Porto, Toledo, Málaga, Asturies, Paris, 
Fráncia, Suiza, Itália e Checoslová
quia, entre outros. Tanto inscripcións 
coma maior información na Casa da 
Xuventude de Vigo, r/López Mora 31 . 
(986) 81 01 94 ou 81 01 95. 

Concurso 
de deseño gráfico 
Convoca a ConceOeria de Xuventude 
de Vigo, e poden acceder todos os vi
gueses menores de 30 anos, a un pré
mio dividido en duas fases, o deseño 
dun cartaz e o da portada dun disco. O 
gañador sairá dunha exposición inte
grada polas obras participantes. Máis 
información no referente aos prazos de 
inscrición pódese conseguir na Casa 
de Xuventude de Vigo. 

t1A~L1UA L. •.• 

Festas 

... e romarias 
Do 16 ao 22 deste mes cabe destacar: O 
Venres 16, festas en Baiona, Mondariz, 
Marin, Vilagarcia, Camariñas, Corcu
bión e outras vilas. Para o Domingo 18, 
festas en Cambados e romaria na Lagoa 
Castiñeiras, Marin. Mércores 20, Festa 
Campeira en Cervantes (Lugo). Na Es
trada os dias 17 e 18 de Xullo, Festa 
da Carne. Pregón de Carlos Mella. 
Asado de tenreira na praia fluvial da 
S.D. Rio Ulla. Ás 23 h. concerto con 
Fo/ de Niu e Fred Morrison Band. • 

Cursos de verán da 
Universidade da Coruña 
A Universidade da Coruña oferece 
unha série de cursos de verán que 
comprenden títulos coma: Problemá
tica ambiental e educación, Pablo Se
rrano e a sua obra, O sistema das ad
ministracións públicas e o novo pro
cedemento administrativo, A elimina
ción de documentos na administra
ción, A empresa e a competitividade 
na economía española, A reforma do 
sector público, Interferéncia das con
taminacións masivas na dinámica dos 
ecosistemas, Novas tecnoloxias e a 
sua xestión nas grandes cidades, Arte 
e cidade; Industria, sociedad e meio 
ambiente, Os meteríais do automobil, 
A cidade e o mar. Curso de perfeccio
namento de danza clásica, e Unha mi
rada crítica á psiquiatria, amais dal
gún outro. A duración de cada curso é 
de 4 dias aproximadamente, e a cele
bración do derradeiro vai para o 25 de 
Outubro. O prazo de matrícula rema
ta o Venres anterior ao comezo de ca
da curso. Información e solicitudes na 
Secretaria de Alunas da Universidad 
Internacional Manendez Pelayo: 
R/Juan Flórez 8, 5º. 15004 A Coruña; 
ou no seu teléfono (981) 14 08 30. 

Turismo Solidário 
con Cuba 
A Coordenadora Estatal de Solidarie
dade con Cuba oferece os program.as 
Cuba Verde e Turismo Po/a Paz. A 
viaxe dura catorce días (tres noites na 
Habana, catro en Santa Clara, 1 na 
Habana, tres en Santiago e 2 na Ha
bana) . O programa inclue debates so
bre aspectos económicos, vi s itas a 
obradoiros, campamentos, centros de 
produción, lugares históricos e praias. 
Saidas o 4 e 18 de Xullo, o 1, 8 e 15 
de Agosto, o 12 e 26 de Setembro e o 
10 e 24 de Outubro. Os prezos varían 
entre 125.500 e 155.900, segundo da
tas. Cuba Verde é unha viaxe de 14 
dias (sete noites na Habana, 3 en 
Cienfuegos, 2 en Ciego de Avila e 1 
na Habana) con debates sobre ecolo
xia e visita a centros piloto de agri
cultura e gandeiria ecolóxica. As sai
das son o 1 1 de Xullo, 22 de Agosto e 
5 de Setembro, con prezos semellan
tes á oferta anterior. Mais informa
ción e re se rvas na Asociacion de 
Amistade Francisco Villamil, (986) 
43 28 92 ou na Coordenadora Estatal 
(9 1) 53 2 1 747 ou (9 1) 522 28 091.• 

Anúncios de balde 
Aportacións económicas para a cam
paña de recollida de Vitamina B para 
Cuba: oficina principal de Caixavigo 
en Compostela 04.155.001 .267-6. 
Asociación de Amizade Galega-Cuba
na "Franci sco Villamil". 

Recollida de material escolar e pape
leria, medicamentos (especialmente 
vitamina B) e venda de diverso mate
rial de solidariedade. Na Asociación 
de Amizade Galega-Cubana 'Francis
co Villamil", rua do Villar 29-1 !! B, 
Compostela, ou Policarpo Sanz 22, 2!! 
oficina 1 O, Vigo. 

Oferécese director de bandas de mú
sica populares. Evéncio Baño . Xan 
XXIII, 13-7º Dereita (Ourense). (988) 
210585. 

Particular vende piso en construcción 
praza de garaxe e trasteiro. É de protec
ción oficial. Zona de San Roque en Vi
go. Para máis información chamen ao 
(986) 47 17 03. 

Véndese piso na Rua Ervedelo 72 
(Ourense). (988) 21 05 85. 

Aluganse magníficas oficinas na Rua 
Colón de Vigo. Prezos moi interesan
tes. (986) 22 49 33. 

Búscase vivenda económica para alugar 
nos arredores de Vigo. (986) 43 94 44. 

Interesaria intercambiar películas 
en galega por películas en catalán e 
castellano. Perguntar por Miguel Tos
tón no (972) 20 38 34, de 8 a 3. 

O Grupo Ecoloxista O Brote, vende 
árbores de espécie autóctona a parti
culares e asoc iacións. Teléfono (988) 
23 06 63, de 2 a 4. 

Oferécese traductora e intérprete de 
alemán. Teléfono (981) 52 30 23. 

Véndese, alúgase ou traspásase A 
Baiuca; en Cangas. (986) 30 02 62, 
perguntar por Rubem. 

Maquetación gráfica por ordenador 
Macintosh. Búscase traballo, xomada 
completa ou por horas. Experiéncia no 
sector. Acéptase calquer outro tipo de 
traballo. Telf. 30 30 88. 

Oferécese presentador a asociacións, 
discotecas, pubs, etc . Para espectáculos 
de todo tipo, desfiles, actuacións, etc. 
Con experiéncia. FF. (986) 29 30 48 . 

Autocaravana pequena, 3 prazas, 
ITV, bon estado. 700.000 negociabeis. 
(981 ) 22 33 78 a partir das 20 h. 

r---------------------, 
Evie os seus avisos, 

anúncios, actos e todo tipo de 
convocatórias 

con 7 dios de antelación, por 
correo ou polo número de fax 

(986) 22 31 01 
ANOSA TERRA 

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

GONZALO 

Véndese finca de 2.000 m 1 apro i
madamence, no centro do Calvário. 
Alta den idade. Oportunidade. Telé 
fono (986) 25 05 25 e 49 13 O 1 ; p r
gunrar por Mercede e Xullo re pecti 
vamente. 

Alúgase ou énde e pi o amoblado, 
moi grande e en boa zona (Avda. Sa
mil. Vigo). (986) 20 26 14 ou 27 95 37. 

Desexo receber pegatinas folleto ou 
páxinas informati a de temas ecolo
xistas, políticos ou mu icais. Enviar a: 
Manoel Bello Salvado. Rua da Igrexa 
9. L5.685 Xanceda. Me ia. A Coruña. 

De exo receber enderezo ou teléfo
nos de contacto de áas, ou locai on
de den concertos en directo. Son re
presentante na Galiza dun grupo de 
rock que ten 3 LPs editado . Enderezo: 
Manoel. R/ San Vicente 43. 4!! l. 
15.007 A Coruña. 

Teléfono Verde. Servício de informa
ción instantánea e gratuita obre meio 
ambiente, medicina alternativa , ali
mentación natural, produto ecolóxi
cos turi mo alternativo: e calidade de 
vida. (988) 23 86 86. 

Búscamos casa de pedra para re -
taurar, con terreo, perto d mar, que 
non obrepa e o 3 mili n de pta . 
Agradecemo toda información. Digna 
Herma Vila , R/ Menéndcz Pida! ' 
18- 6° - 15007 A Coruña. 

Clases individuais de: harmonia (tra
dicional, analítica), formas musicais, 
solfexo, piano (grao elemental). Pre
paración de exames de Septembro. Pro
fesor titulado. Dirixirse a: Eduardo de 
14 a 16 h. R/ Torrecedeira 13, 6º B. Vi
go. Ou deixar recado no (986) 43 58 93. 

Restaurante-tenda vexetariano Gál
gala. R/Pracer, 4. Vigo. TI: 22 14 17. 
Amorosa cociña caseira. 

Gravacións de publicidade e monta
xes musicais: festas, espectáculos, me
gafonia mobil , etc. (986) 29 30 48. 

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

O Comité Cidadán Galego Anti-SI
DA de Compostela ten o se u local 
aberto ao público de luns a venres de 
16,30 a 21 h, e os martes e mércores 
poi as mañáns de 1 1 a 13 h. Tamén can
tan cun contestador automático para 
facilitar o contacto fora deste horário. 
O local está en Fonte de San Miguel, 
2-baixo. 15704 Compostela. Apdo. co
rreos 117. Tlf. 57 34 01. • 



Música 

Brath 
O 15 de Xullo, na Porta Faxeira 
(Santiago), concerto do grupo ga-· 
lego Brath, no ciclo Raíces musi
cais europeas. 

Fred Morrison Band 
O Venres 16, ás 12 da noite, no 
Paseo do Malecón, no Barco de 
Valdeorras, terá lugar o concerto 
da Fred Morrison Band, banda es
cocesa que traballa na renovación 
dentro da tradición e das raíces 
musicais populares. 

Llan de Cubel 
Concerto da man do grupo de As
turies, Llan de Cubel, o 17 de Xu
llo, na Porta Faxeira de Santiago. 

Ana Belén e 
Víctor Manuel 
O 19 de Xullo, ás 23,30 h., na Pra
za da Quintana, actuación de Ana 
Belén e Víctor Manuel, dentro do 
programa Compo tela'93. 

Teatro 

Mo tra d T atro 
de Ribadá via 
Este ano ábrese a Mostra de Tea
tro de Ribadávia o dia 16, ás 11 da 
noite, no Castelo coa obra A puer
ta cerrada por Teatro Strion; o 
mesmo dia á 1,30 h, a Compañia 
de Maria representa Fisterra Bro
adwa y. Tamén no Castelo, e en 
sesións que empezan ás 11 da noi
te o programa oferece: Día 17, es
trea de Las Amazonas a Caballo 
polo grupo de Euzkadi Geroa. Do
mingo 18, a compañia Sarabela 
estrea a obra Xacobe e o seu amo. 
Luns 19, D.N.T.T. de Dinamarca 
presenta a International Pyroa
crobatic Performance, que voltan 
actuar ao día seguinte. Para o 21 e 
22 están previstas as representa
cións do CDG (U o ref aixo para 
Celestina e História do Soldado). 

Un refaixo 
para Cele tina 
O Centro Dramático Galego, pon 
en cena Un refaixo para Celestina 

Cme 
amín tr la 

A producióo de Chano Piñeiro, 
d tinado á promoción exterior de 
Galiza en clave ae ficción, proxec
tarase de de o 25 ao 30 de Xu1Jo 
no Auditório do Monte do Gozo. 
Nunha pantalla xigante, con mái 
de 40.000 wátio de on estéreo, e 
precedido dun e pectáculo de mú-
ica, ef e.ctos especiai e luz de lá

ser. Será a proxe.cción ao ar libre 
máis grande de Europa, e comeza
rá todos os días ás 22,30 horas. 

Cineclube Lumiere-Vigo 
A programación do Cineclube Lu
miere-Vigo para o mes de Xullo 
comprede os seguintes títulos. Día 
¿,1, A lanterna vermella de 
Zhang Yimou, China-Hong Kong 
1991. Mércores 28, A tarefa de 
Jaime H. Hermosillo, México 
1990. Os pases son en versión ori
xinal, ás 20,30 h., no Auditório 
do Concello de Vigo. Máis infor
mación e aclaracións 1_10 (986) 43 
67 73 de 14,30 a 17 h. 

Videos dos 80 
O Centro Galego de Artes da Ima
xe, oferece un ciclo adícado aos 
vídeos nos 80, que remata o seu 
apartado Literatura no cine coa 
película A dilixéncia de John 
Ford. EE.UU. 1939. Para o 19; 
prepárase unha sesión especial 

O grande musical 
Con entrada libre, o domingo 18 
ás 22,30 no Paseo Central da Ala
meda: Los Secretos, Los Inhuma
nos, Los Rodríguez, Ray, Loco
mia, Hombres G, Cabaret Pop, 
Los Ronaldos e Los Apóstoles. 

Uxia 
Unha representación da Galiza no 
ciclo Raíces musicais europeas. O 
22 de Xullo, na Porta Faxeira 
(Santiago). 

Matto Congrio 
O Venres 23, ás 12 da noite no Pa
seo do Malecón (O Barco), con
certo de Matto Congrio, para se
guir cos grupos de rock do Barco, 
Inkietos e Los no. 

The Christians 
Concerto na Praza da Quintana, o 
dia 23, ás 23,30 h., no canto do 
concerto previsto de El último de 
la tila.+ 

de Eduardo Blanco Amor, odia · 
15 ás 11 da noite na Praza de Fefi
ñáns de Cambados; e o 21 á mes
ma hora no Auditório do Castelo 
de Ribadávia. 

História do Soldado 
A produción do CDG, baseada na 
obra de Stravinsky e Charles Fer
dinand Ramuz, na Praza de Fefi
ñáns de Cambados o dia 16 ás 23 
h, e no Auditório do Castelo de 
Ribadávia o 22 á mesma hora. 

Camiño de estrelas 
A montaxe Camiño de estrelas, 
conxunto escultórico de pedra, fe
rro e madeira; do artista alemán 
Helmut Lutz, fica instalada no 
parque Música en Compostela, até 
o vindeiro 9 de Agosto. A monta
xe ten carácter de exposición per
manente, para converterse nos Xo
ves, aun espectáculo de luz e son 
sobre o renacemeoto do home na 
fin de éculo. A música débese ao 
compositor Cristobal Halffier.+ 

O Camlfto das Estrelas de Chano Plftelro. 

adicada a Acácio de Almeida e o.'.· 
seu filme Unba chama no méu · 
corazón, Fráncia-Suiza 1987. 
Días 20 e 21, proxectarase O pro
fesor de música de Gerard Cor
biau, Bélxica 1988. Os días 22 e 
23, reservanse para o pase dunha 

axenda 
Exposicións 

Santiago, pequena história natural, de Anna Turbau. 

Délmi Álvarez 
Exposición de fotografías en solidarie
dade con Cuba. Até o 23 de Xullo na 
Casa de Cultura de Vigo. 

Anna Turbau · 
Exposición no Pazo de Fonseca. Aber
ta até o 10 de Setembro. No mesmo 
local p6dese ollar a video-instalación 
de Lloren~ Soler Oh, Santiago! 

Pintores portugueses 
Até o 1 de Agosto na Galería Trinta 
de Santiago, expoñen Areal, Pedro 
Calafez, José Guimaráes, Albur
querque Mendes, Pedro Portugal, 
Paula Rego, Júlio Resende, Joa
quim Rodrigo, Juliáo Sarmento, 
Vieira da Silva, Ángelo de Sousa e 
Pedro Tudela. 

Documentos 
Edicións do Castro celebra · o número 
100 da sua série Documentos, cunha 
monstra no Círculo Mercantil de Vigo. 

selección de progra
mas do certame In
put'93, que recolle as 
mellores produccións 
das televísións públi
cas de todo o mundo. 
Os pases empezan as 
20,15 h., na sá do 
CGAI, Rua Durán 
Loriga 10. A Coruña. 
Máis información no 
(981) 20 34 99. 

Cine Clube 
Pontevedra 
A programación do 
Cine Clube Ponteve
dra desta semana, 
comprende os filmes . 
Jupgle Fever de Spi
ke Le.e para o Luns 19; 
e Anxos ·sen brillo de 
Douglas Sirk, para o 
Mércores 21. Proxec-

. cións no Teatro Princi
pal de Pontevedra e 
maíor información no 
(986) 85 95 84. 

0·~bcó as estrelas 
Ciclo. cinematográfico organiza
do_polo Ateneo Santa Cecilia, na 
Praza de Veiguiña ás 23,30 ho
ras. Día 21 de Xullo Lady Hal
con. Día 28, Tras o corazón 
.verde.• 

Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 

Galicia hoxe, 
Galicia sempre 
O Pazo do Horreo, recolle perto de 
200 obras de Quessada e Acisclo, 
nunha escolma representativa da sua 
traxectória artística desde 1960. 

VII Prémio BMW 
de pintura 
Unha selección dos apresentados ao 
VII Prémio BMW de pintura na Casa 
das Artes de Vigo. 

Santiago 
camiño de Europa 
O Mosteiro de San Martiño Pinário en 
Santiago acolle, até Setembro, unha 
escolma de 184 pezas (códices, docu
mentos, tallas, pinturas e outros ob
xectos relacionados coa peregrinaxe) 

Televisión 

Inquedanzas 
Sábado 17, en Butaca Especial da 
TVG. Director e guionista: Alan 
Rudolph. Intérpretes: Kris Kristof
ferson, Keith Carradine, Lori Sin
ger e Genevieve Bujold. bique
danzas, feíta en 1985, é un dos fil
mes de Alain Rudolph, máis lou
vado pola crítica. 

Pop-Rock Xacobeo . 
Para quen non asistiu ás fuiais do . 
concurso de pop-rock do Xacobeo, 
o programa da TVG Clipmania 
danos a coñecer aos gañadores cls:) 
concurso na tarde do Sábado 24· de 
Xullo. Estarán Ritmanmuchos, os 
rastreros, Trastones e Miki Nervio 
and the bluesmarkers.• 

ANOSA TERRA 
Nº 578 -15 DE XULLO DE 1993 

ordeadas en 10 salas temáticas, baixo 
o patrocínio da Xunta., Caja de Madrid 
e o Arcebispado de Santiago. 

Trazos e camiños 
Até o 24 de Xullo na Casa das Artes 
de Vigo, pódese ver a segunda párte 
da monstra Trazos e camiños que 
comprende unha chea de obras de ar
tistas galegos inspiradas no Camiño. 

O século XX 
en Portugal 
Pódese ver no Auditorio de Galicia a 
monstra Tradición, vangarda e mo
dernidade do século XX portugués. 
Até o 31 de Agosto. 

.Jorge Peteiro 
Pinturas de Jorge Peteiro, até o 19 de 
Xullo no Centro Cultural Caixavigo. 

Juan Barjola 
Do 17 de Xuúo ao 5 de Setembro, Mu
seu do Povo Galego, Sás Municipais. 

Ramón Baixeiras 
Pintura no Kiosko Alfonso da Coruña. 

As pontes 
no Camiño 
Pintura, escultura, gravado e fotogra
fía, conforman esta monstra exposta 
na Depptación de Pontevedra. 

E. Alvarez González 
Expón a sua obra até o 20 de Xullo, na 
Galería Sargadelos de Vigo.• 
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Anna Turbau 
'Non creo na foto roubada, paréceme unha agresión' 
• XAN CARBALLA 

F otógrafa catalana, An
na Turbau traballou en 

Galiza nos anos da transición, 
e agora regresa para expoñer a 
sua visión de Compostela na 
sá que ocupa o lugar do Parla
mento no Pazo de Fonseca. No 
1978, cando tamén publicaba 
as suas fotos de prensa en A 
Nosa Terra, declaráballe a Mar
garita Ledo a respeito das ex
posicións, "sempre fixen fotos 
para que se publicasen. As ex
posicións poden non ser o mé
todo máis acaido pero é útil pa
ra que a xente vexa fotos, com
pare, saiba que é unha arte 
con valoración própria, ainda 
que a consuman cada dia, en 
carteis, revistas ou, na sua pior 
concepción, na pornografia, 
non quer dicer que a foto non 
teña un valor" (nº 68). Agora re
gresou a Galiza, "á que sempre 
estou voltando", precisamente 
para expoñer as suas imaxes, 
dentro dun proxecto que come
zou cunha mostra histórica de 
Ksado e pecharase co traballo 
que realicen na capital de Gali
cia dous fotógrafos da Axéncia 
Magnum. 

"Nos setenta viñen facer un traballo foto
gráfico e aqui estiven até que empecei a 
topar problemas e houbo que buscar ou
tras perspectivas, pero xa fóra de Galiza 
na que botei vários anos. Daquela era a 
única muller que estaba facendo fotos, 
topábanme por todas partes e sempre en 
temas moi conflitivos nos que por convic
ción sempre me involucrei por completo. 
Máis que como fotógrafa tomábanme por 
axitadora. Foron tres anos como free lan
ce en Galicia e, de regreso a Catalunya, 
custoume moito estar na dinámica intras
cendente dos diários convencionais, fa
cendo fotos sen interese". 

Segundo Anna Turbau existe unha ollada 
específica da muller fotógrafa, e ten moi 
pensadas esta e outras características 
do seu traballo, "as mulleres ternos unha 
visión distinta, pero só podo dar as miñas 
razóns. A min non me gasta a foto com
petitiva nen a que explica algo concreto, 
pero através dos anos comprendes que 
o que nun princípio querias sistematizar 
de golpe é moito máis complexo e ao 
tempo simplificas os esquemas. Desa 
maneira enténdeste mellor con quen vas 
traballar. Quero romper coa idea do fotó
grafo que rouba imaxes e se tivera que 

facelo prescindiria de facer unha foto por
que me parece unha agresión. O que 
busco é comprender e para iso, cando 
entras coa cámara nalgun sítio , teñen 
que comprenderte primeiro a ti. Tes que 
ter moi claro o teu planteamento, facelo 
entender e en último caso defender a tua 
teoria e pelexar por ela se é preciso". 

. "É moito máis difícil facer unha foto sen 
manipular que manipulando. O acto cria
tivo é o mesmo, pero eu esixo respeito á 
foto realista. A realidade non ven dada, 
hai que indagar nela e trascendela; ese 
esforzo suplementário pono o fotógrafo, 
que arrinca esa escena realista que non 
está na própria realidade. A manipulación 
pode ser moitas causas pero ninguén po
de dicer que no realismo non hai abstrac
ción . Cando se fala de documentalismo 
tamén se inclue a prensa, pero aí o papel 
fundamental está na información, e é 
moi complexa de facer desde a fotografia 
de autor. Mesmo asi hai fotógrafos de 
prensa que conseguen ser tamén exce
lentes criadores". 

Paraiso particular 

"Neste traballo de Santiago, pequeno pa
raíso natural puden traballar con total li-

berdade, movéndome dous 
meses polo interior do casco 
vello compostelano, sen sair 
para nada fóra del. Unha vez 
pendurada a exposición eu en
mudezo, e niso cambiei porque 
se antes tiña moita necesidade 
de explicarme agora non. É im
portante para min que a xente 
entenda a complexidade do 
traballo. O triunfo para min non 
é que me digan que as fotos 
isoladas son moi boas, senón 
que se entende a narración 
que quera facer no conxunto 
da exposición". 

"Non queria fotografar pedra e 
o que me chamaba era traspa
sar o muro e entrar no espácio 
interior que hai detrás desas 
paredes. Queria que se vise 
ese Santiago que eu coñecia e 
crein na abriga de mostralo 
ainda non senda unha imaxe 
agradábel. Fun entrando par
tindo desde a catedral, sempre 
procurando unha visión non 
convencional , e que as figuras 
de santos e virxes, algunhas 
abandoadas, tivesen o mo
mento de luz que as humaniza
ba. Asi fun chegando até as 
Pelayas [o convento de Clau
sura que dá á Praza da Quinta

na]. Ali falei coa nai superiora, unha das 
mulleres máis adorábeis que topei na vi
da e que me deixou traballar coa única 
condición de que elas non sairan. Foi un
h a conexión magnífica con todas as 
monxas, que era importante porque eu 
entraba nun lugar que nunca vira e que 
só podia imaxinar. Sorprendeulles que fi
xera as fotos nun cuarto que era o do co
ro, pero que xustamente dá enfrente da 
Porta Santa. Son catro fotos nun trave
lling que se acerca a unha xanela con ce
losia e no que está a emoción do meu 
próprio descubrimento: ese centro da 
Porta Santa no que se simboliza para 
min o fin da idea relixiosa daquelas mu
lleres que tanto me impresionaron". 

"Esta exposición só a puden facer mercé 
a aqueles anos que vivin en Santiago. Ti
ña dous meses, con liberdade completa 
para facer o meu proxecto pero hai máis 
de duas dúcias de distintas localizacións 
e en cada sítio hai que estar moito tem
po, buscando e desentrañando o que ti 
queras sacar. Custoume moito, por 
exemplo, entrar en casas señoriais, e só 
o logrei através de Chocha Bescansa, 
porque é normal que a xente sexa reácia 
a deixar entrar a quen, en princípio, é un
ha extraña".+ 

1 Prepa1at~ p8ra ,~,'$ vacacións 
- ~Rodas · 

TRES EN RAIA 

Eles 
• VICTOR F. FREIXANES 

A An ·ehno López Carreira, con afecto 

E les tamén existen. Están aí. 
Teñen nomes e apelidos. Na

turalmente, podemos ignoralos, ningu
nealos, neutralizalos, intentar matalos 
de aborrecemento ou de fame. pero 
existen. Son unha parte da conciencia 
(e da cultura) nacionalista. Bimbios 
necesarios para facer o cesto, se ver
dadeiramente queremos facelo entre 
todos, pluralmente , non entre uns 
poucos elixidos. 

Poida que a estas alturas reclamar -
como moitos reclamamos- aunidade 
de acción das organizacións naciona
listas sexa unha inxenuidade, ou unha 
utopía, non o sei, pero sen esa unida
de, sen un espacio común onde poi
damos trabllar e encontrarnos día a 
día, ¿Como ilusionar o país? ¿Como 
convencer (non vencer) á necesaria 
maioría que, chegado o momento, ha 
de darnos o seu voto de confianza pa
ra asumir as necesarias transforma
cións na nosa sociedade? 

Queda unha opción, evidentemente: a 
selección natural, que é a lei do máis 
forte. Niso estamos. O que xa non teño 
claro, Anselmo, é o prezo de todo isto. 

PO. Esta reflexión non vai unicamente 
cara a un lado. Vai tamén cara ó ou
tro, onde -agarrados a non sei que 
abismos ou diferencias ideolóxicas 
irreconciliables- defendemos idénti
cas ou moi parecidas intrasixencias. 

E aínda propoño outra reflexión: esa 
unidade é necesaria, pero non sufi
ciente. Sen un cambio profundo no ta
lante, no discurso, na acción cara á to
lerancia e a moderación (que non se 
contradice coa irrenunciable firmeza 
dos principios), sen a xenerosidade e 
a humildade de saber que non sempre 
a razón está do noso lado e o adver
sario tamén ten a súa, sen a capacida
de de falar non só para nós mesmos, 
senón para os que aínda non pensan 
coma nós (pero tamén son Galicia) , 
etc., nunca sairemos do Medulio , aín
da que algún espellismo coxuntural 
nos faga crer que corremos a campo 
aberto coas ·bandeiras despregadas. • 

VoLVER Ao REGO 

H ai que ver a lndurain. Dá 
igual que se declare navarro 

ou español. Tanto ten que gaste o ci
clismo. Que importa que gañe para 
beneficio dun banqueiro paleto con 
tres capas de brillantina, natural de 
Tui, chamado Mario Conde e que a 
prensa itialiana ven de situar no 
Opus. 

Todo menos enzoufarse de política 
internacional. De manipulación bíbli
ca, de mentiras como montañas so
bre Haiti, Sudán, lrak ou calquer outro 
ponto do atlas. Todo menos escoitar 
a ese vampiro norteamericano, que 
chuG a sangue (petroleo, gas, dia
mante , caucho) dos inocentes para 
manterse artificialmente xoven. + 




