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ELEICIÓNS 

Eivas para que 
o nacionalismo 
espalle o seu 
programa 
A negativa a alugarlle locais 
que viña utilizando tradicio
nalmente está a facer que o 
BNG teña que mudar o dese
ño da campaña. A isto hai 
que sumar o encarecimento 
doutros locais e que o PP 
contratou hai máis de un ano 
a maioria dos suportes publi
citários, o que prexudica as 
formacións con menos recur
sos económicos. (Páx. 5) 

O novo curso 
escrébese con e 
de crise 
Algu.%,s escolares afrontarán . 
este curso por primeira vez a 
xornada única ou a implanta
ción da LOXSE, irán máis o 
menos contentos. Pero todos, 
pais e alunos, terán que sofrer 
os problemas que xa son evi
dentes: suba de prezos de rou
pa, uniformes, libros, longos 
desprazamentos no autobus 
para chegar aos centros esco
lares onde conseguiron a pra
za, masificación nas aulas e, 
en moitos casos, o deplorábel 
estado dos centros. (Páx. 8-9) 

O Opus 
introdúcese no 
rural a meio das 
axéncias de 
desenvolvimento 
A denúncia por parte do PSOE 
de irregularidades na xestión 
dos mecanismo do desenvolvi
mento na Galiza, no que esta
ría implicada unha asociación 
controlada unicamente polo 
PP, motivou unha querela da 
Xunta, pero tamén descobriu 
unha trama presuntamente re
lacionada coa expansión do 
Opus Dei na Galiza. (Páx. 10) 

Non afectaria a todas as partes do Estado por igual, 
Galiza sairia máis prexudicada 

Pacto para o Emprego, 
Maastricht na própria casa 

As medidas que propón o Governo no Pacto para o Emprego son as acordadas en Maastricht, adaptadas á 
peculiaridade española e ao forte período de recesión económica que padecemos. Pero os custos destas 

medidas, que o PSOE pretende pactar para non carregar en solitário coa responsabilidade e perder as 
próximas eleicións, non será o mesmo para todas as capas sociais nen para todas as partes do Estado. 

A periféria sairá moito máis prexudicada pois a sua estratificación social é diferente. 

ANXO IGLESIAS 

Jorge Amado: 
10s escritores brasileiros sempre mantivemos 
unha posición de loita ao lado do noso povo' 

O bahiano Jorge 
Amado representa o 
compromiso entre a 

revolta e os mitos que 
soldan os dias dunha 

vida. Cento setenta 
títulos traducidos a 31 

línguas descreben a 
traxédia dunha 

sociedade inxusta 
pero tamén o humor, 

a alegria e a 

--------- - -

sabedoria popular. 
1 nvitado ao congreso 
do PEN Clube en 
Compostela, o escritor 
f ala nesta entrevista 
da crise profunda do 
Brasil e do ocaso da 
pequena burguesia 
cómplice dos pobres 
que tan ben 
representa a sua 
nOVelÍStiCa. (Páx. centrais) 



No documento apresentado polo Governo non se fala para nada 
de criar emprego 

O Pacto basearase na redución 
dos gastos sociais e na 

conxelación salarial 
ALFONSO EIRÉ/ HORÁCIO VIXANDE 

O Governo quer que os sindicatos compartan con el o custo de aplicar as medidas económicas concretas pactadas 
en Maastricht nun acordo que descansaria nunha progresiva redución do déficit público, na diminución dos custos 

salariais para as empresas, coa conseguinte perda de poder adquisitivo dos traballadores, e nunha reforma do 
mercado do traballo, apresentando estas saídas como inevitábeis. Os sindicatos recordan que de todos os pactos 

asinados desde a transición, nengun se cumpriu e de todos sairon perdendo os traballadores. 

Metáforas eróticas, metáforas 
maternais.. . andan a esgalla po
los meios de comunicación para 
explicar e xustificar o denomina
do Pacto para o Emprego, ainda 
que no documento do Governo 
non se fale para nada de criar 
máis postas de traballo. Que eu 
saiba, ainda ninguén recorreu á 
metáfora sádica para explicar un 
acordo vital para que o PSOE te
ña posibilidades de seguir a go
vernar no Estado español. Pode
ria ser moi duro descreber a Feli
pe González e a Carlos Solcha
ga (estase a aplicar a sua políti
ca), afebillando nun cinto que 
descadrila a un traballador, men
tres que Alfonso Guerra lle bota 

auga fria para que non lle doa 
tanto. A sensibilidade social (por 
aquilo do PSOE e a esquerda) 
non teria tantos reparos en figu
rarse a Helmut Kohl movendo a 
billa do banco central alemán 
que iria soltando pingueiras nas 
bocas resecas dos traballadores 
da periféria europea ao compás 
que os seus respectivos gover
nos son capaces de aplicar os 

acordes económicos subscritos 
en Maastricht. 

É precisamente Alemaña quen 
está abrigando aos distintos es
tados da CEE que subscreberon 
o Tratado de Maastricht a apli
car as medidas económicas ali 
pactadas, tendo como denomi
nador comun a redución do défi
cit público, coa conseguinte dimi-

A1emaña está abrigando 
aos distintos estados a CE a aplicar 
as medidas pactadas en Maastricht 

nución de gastos sociais. Case 
dous anos despois de asinarse o 
tratado, na prática, Maastricht 
non existia pala incapacidade 
dos respectivos governos de le
var adiante as medidas ante a 
contestación social existente. 
Kohl via fracasar a sua política 
conservadora e decidia mover a 
billa dos intereses creditícios de 
xeito que os diferentes estados 
se visen obrigados a pór en mar
cha a sua mesma política econó
mica. Estas medidas servirian 
para explicar, segundo alguns, o 
porqué do non abaratamento do 
diñeiro por parte do banco cen
tral alemán mentres caen algun
has divisas, e o seu progresivo 

descenso nos xuros ao ritmo no 
que os seus compañeiros da CE 
apertaban as roscas sociais. 

Felipe González, aliado desde 
un primeiro momento das teses 
libarais de Kohl, decidiuse a le
vará prática esas medidas que, 
segundo o dirixente de CCOO 
Julián Ariza, "responden inteira
mente ao mesmo modelo de po
lítica aconómica praticada estes 
anos atrás, adecuándoa ao forte 
período de recesión que se está 
a viver", despois das eleicións . 
Consciente da impopularidade 
das medidas, que xa viñan per
xudicando aos traballadores, fi-

(Pasa á páxina seguinte) 



, 

'E a mesma política que o PSOE 
veu aplicando nos últimos anos, adecuada 
á actual crise", afirma Julián Ariza (CCOO) 

(Ven da páxlna anterior) 
xo do pacto o eixo da sua cam
paña eleitoral , prometendo o 
cámbio sobre o cámbio. 

O Governo 
quer compartir 
o rechazo social 

Agora González atópase, en pri
meiro lugar, con que esas medi
das a adoptar coa oposición dos 

• Suprimir a protección para 
despedlmentos procedentes, 
cesamentos voll.mtárlos e 
despedimentos por non aceitar a 
mobllldede (o traballador pode 
ser transladedo tora do seu 
lugar de resldéncia). 

• O tope actual do 75% do 
salárlo mfnlmo queda 
exclusivamente para parados 
con flllos ao seu cargo. 

e O subsidio será 
exclusivamente para rendas 
Inferiores ao 75% do salárlo 
mfnlmo. 

• Aqueles que cobren o paro 
terán que seguir pagando á 
Segurldade Social e estarán 
suxeltos ao IRPF . 

• Se se cobran lndenlzaclóns 
por despido, non Sé cobrará o 
paro até que se esgoten os 
prazo das indenlzacións. 

• O subsidio por parda de 
traballo a tempo parcial estará en 

¡ proporción á xornada traballada. 

• Ampliarase a base de cálculo 
para as penslóns e o tempo a 
pagar. 

• Correxeranse a relación entre 
xubilacións anticipadas e os 
coeficientes redutorés. 

• lntegrarase na Seguridade 
Social a todos os traballadores . 
do Estado. 

• Os empresários pagarán 
menos á Segurldade Social e 
descontaráselle máis aos 
t!aballadores. 

sindicatos, e coa conseguinte 
conflitividade social, levaríano 
irremisibelmente á perda do Go
verno, mesmo nunha hipotética 
moción de censura que o PP 
está a preparar desde o dia que 
perdeu as eleicións. A direita 
segue na mesma posición de 
antes dos comícios do 6 de Xu
ño, só que agora o PSOE ten 16 
deputados menos. O PP porá 
todas as trabas a calqüer acor
de para desgastar ao Governo, 

• Substitución das ordenanzas 
laborais por acordos sectoriais 
no prazo de un ano. 

• Flexlbllldade do tempo de 
traballo. Cada empresa marcará 
a xornada segundo a sua 
comenéncia. Por exemplo, un 
dla poderase traballar oito 
horas, outro dez e outro cinco. 

• Crlaclón do contrato de 
aprendlzaxe. Os aprendices non 
terán paro nen se cotizará por 
éles á Seguridade Social. 

• incentlvaranse os contratos a 
tempo parcial. 

Salários 

• As empresas pagarán 
segundo os beneficios obtidos: 
se non hai ganánclas non 
subirán os so!dos. 

l • Estabelecimento de banda 
salarial: todos os convénios · 

1 
quedarian por balxo da previsión 
de inflación. 

• Conxelación dos 5a1ários aos 
1uncionários. 

• lrlcreme.nfo de dous pontos 
por baixó do custe;da vida para 
as empres_as púbUcas con ' 
beneficios. ' ' 

• Perda do poder adquisitivo de 
dous pontos para 1994, outros 
dous para 1995 e un ponto para 
1996. 

•Cláusula dedescolgue: se hai 
pactado un tope salarial e se · 

· modifican as condicións de 
gal'iáncias das empresas, 
modificarase o salário. 

PEPE CARREIRO 

axudado por unha patronal en 
perfeita consonáncia co movi
mento político conservador. 

Por se fose pouco, un fracaso 
na iniciativa de pacto, despois 
da extraordinária campaña para 
conseguilo, suporia un grande 
fracaso político do Governo e do 
PSOE, que vería debilitada a 
sua credibilidade tanto dentro 
como fora do Estado español, 
sobretodo despois dos acordes 
de ltália, Franza e mesmo de 
Portugal. González perdería po
sicións na sua arela de liderar a 
construción europea, a sua tei
ma dos últimos anos. 

Ante esta tesitura, o PSOE mo
ve os fios nos sindicatos, voltan
do a desenterrar de novo o "me
do á direita", que tan bon resul
tado eleitoral lle deu. Descarta
dos arbitrariamente a CIG e 
ELA-STV (teñen a condición de 
sindicatos máis representati
vos), Felipe González quer xun
guir aos sindicatos ao fracaso 
do pacto, afirmando que non só 
está en xogo a credibilidade do 
Governo, senón a dos próprios 
sindicatos, que deberán de 
abandonar para sempre a loita 
social, seguindo a teoria abraza-

(Pasa á páxina seguinte) 

Manuel Mera e Xesus Mosquera, da 
INTG (CIG) e UGT. 

r------------------------------------------------, 
Os sindicatos galegos 
reclamarán 
un Governo de progreso 

As centrais sindicais Conver
xencia lntersindical Galega, 
Comisións Obreiras e Unión 
Xeral de Traballadores están 
a ter reunións para elaborar 
un docUmento reivindicativo 
no que plasmarán as suas 
propostas para que sexan 
asumidas polos partidos dis
postos a formar o Governo 
autonómico despois da pró
xima convocatória eleitoral. 
Estas propostas no eido eco
nómico e do emprego serán 
apresentadas proximamente 
nunha rolda de prensa. Os 
sindicatos solicitaranlle aos 
distintos partidos que cen
tren os debates da campaña 
nas iniciativas económicas e 
de emprego. 

Segundo pudo saber A Nosa 
Terra, os sindicatos verían 
con bons ollas un "Governo 
de progreso", estando a fa
vor dun cámbio político "pa-

ra que a Galiza non siga a 
padecer a mesma situación 
de deterioro económico e re
troceso que caracterizou a 
pasada lexislatura". Realizan 
polo tanto unha valoración 
negativa do Governo Fraga 
"pela falta de prioridade eco
nómica , o despilfarro e o 
clientelismo" . Tamén son 
moi críticos cos acordes que 
asinaron hai perta de dous 
anos coa Xunta; acusando 
ao Governo autonómico de 
incumprir estes acordes. 
Ainda asi consideran que os 
acordes nada teñen a ver 
cos pactos que pretende o 
governo central. "Nos pactos 
cédese, nos acordes, como 
o galega, os sindicatos non 
cedemos nada, se non se
guiron as mobilizacións foi 
por culpa nosa, non porque 
tivermos chegado a un acor
de coa Xunta", declarou un 
dirixente sindical.+ 

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

Os límites 
do capitalismo 

A crise económica que galloupa polo chamado mundo ocidentaltal 
cabalo desbocado que ameaza con escacharrar o estado do 
benestar, é algo real. O ''fin do socialismo no Leste" agudizou as 
contradicións existentes no sistema capitalista e os reequilibrios 
periódicos do mercado mundial operados neste século, mediante 
guerras amplas, xa non son posíbeis, mentres as guerras rexionais 
se lle van das mans, mentres os paises subdesenvolvidos, 
principalmente os asiáticos, co seu imenso potencial humano, 
entran no mercado da produción coa man de obra barata, 
ampliando as exportacións todos os anos. Mentres, decai o 
consumo na Europa ocidental, globalmente, pero sobretodo en 
amplas capas da povoación, e aumenta o déficit público. 

Frente a esta situación de crise, todos os estados europeus -os 
EEUU con Reagan levan xa anos de adianto-botan man da 
mesma receita: é necesário aumentar as exportacións. Pero para 
poder exportar hai que ser competitivos. Como competir?; 
baixando os salários, dándolle facilidades aos empresários a canta 
dos traballadores. Pouco importa que haxa outras medidas como a 
que puña de manifesto o economista español Julio Segura ao 
afirmar que "o fraude do IVA e do IRPF chega ao 45%". 

Pero que acorre; que todos os países desenvolvidos aplican as 
mesmas receitas na sua carreira de competéncia para vender 
ao exterior. O descenso de salários leva aparellado o descenso 
de consumo, pero só nas clases máis desfavorecidas. As de 
máis poder adquisitivo seguen comprando e, ademais, mercan 
os produtos importados que adoitan a ser máis caros, polo que 
non se reduce o déficit exterior. 

As socialdemocrácias europeas seguen a liña ultraliberal (os 
empresários que invistan no terceiro mundo, aqui viviremos coas 
plusvalías xeradas, din alguns dos economistas máis 
representativos), teñen mentalidade de empresários, negándose 
a contemplar a situación como un problema político. 

Acaso González, Solchaga e Boyer non coñecian hai anos a 
pirámide de povoación española para non darse canta até agora 
do problema das pensións? Hai dous anos, cando gastaron máis 
de 2 billóns de pesetas nos fastos de 1992, cifra semellante ao 
déficit existente naqueles momentos, descoñecian a situación 
mundial e as tendéncias dos mercados ou deixáronse engaiolar 
ollando para a caída do valado co Leste? 

Desaparecido o socialismo real na Europa, a socialdemocrácia 
atopouse sen unha gábia que a amparase dos ventos do 
capitalismo, esfarelándose e misturándose no seu remuiño, que 
na Europa leva o neme de Maastricht. Unha última pergunta; como 
estar contra os pactos no Estado e a favor de Maastricht? • 

ANOSA TERRA 



(Ven da páxina anterior) 
da polo PSOE de que xa non 
existen clases sociais, polo que 
os sindicatos deben de recon
verterse en meras axéncias de 
servizos para os traballadores. 

As divisións existentes tanto den
tro da UGT como das CCOO a 
respeito da necesidade inexorá
bel do pacto son significativas, 
por máis que o Secretário Xeral 
da UGT na Galiza, Xesús Mos
quera, só recoñeza que "se está 
nun proceso de debate". As dis
tintas posicións coinciden á hora 
de criticar a proposta do Governo 
e de pór de manifesto que os tra
balladores serán os grandes per
xudicados. No que coinciden os 
sectores a pral do pacto, Felipis
tas e renovadores de 1 U son que 
de producirse un forte rechazo 
popular e un desencanto, sobre
todo a médio prazo, "a esquerda 
pagaríao durante alguns anos", 
en palabras de Julián Ariza, afin 
ao sector renovador de Izquierda 
Unida, que preconiza un entendi
mento co PSOE, mentres Julio 
Anguita está en contra do pacto, 
segundo a proposta socialista. 

' O documento 
do Governo 

O núcleo da proposta apresenta
da polo Governo descansa nunha 
búsqueda da redución progresiva 
do déficit público, seguindo os 
acordes de Maastricht. Argumen
ta o Governo que isto favorecerá 
a rebaixa dos tipos de interese e 
que estas, á sua vez, servirán pa
ra a reactivación económica e pa
ra a criación de emprego. Outro 
dos pontais da proposta é a redu
ción de custos salaríais para as 
empresas e nunha reforma do 
mercado de traballo que amplie 
as faculdades dos empresários á 
hora de dispar de man de obra. O 
voceiro da CIG (central á que in
formará o Governo esta própria 
semana sobre a marcha das ne
gociacións), Manuel Mera, resu
me asi o documento apresentado 
polo Governo: '1rátase dun tipo de 
axuste que procura intensificar a 
acumulación de capital no sector 
privado ao mesmo tempo que in
troduce flexibilidade no mercado 
de traballo, ampliando, ademais, 
o poder dos empresários sobre o 
asalariado". 

Manuel Mera pon de manifesto 
que "estas medidas non van 
afectar a todos os sectores nen a 
todos os traballadores por igual. 
Primeiramente vai afectarlle aos 
traballadores, lago aos desem
pregados e xubilados. Tampouco 
vai afectar do mesmo xeito a to
das as partes do Estado, pois 
non é a mesma a estratificación 
social". Mera critica que o "Go
verno non abrigue para nada aos 
empresários a criar emprego". 
Semella que o PSOE coida as 
suas bolsas de votantes ("os re
cortes aos xubilados serán a 
máis longo prazo", por este moti
vo, recoñece Xesús Mosquera), 

O Governo quer 
implicar aos 
sindicatos no 
posíbel fracaso, 
apelando de novo, 
ao "medo a direita" 

mantendo tamén os subsídios 
agrários en Andalucía sen recor
tar. Pero o dirixente da UGT afir
ma que o pacto debe de facerse 
"desde unha optica de clase e 
non nacional", porque "se Galiza 
sae perxudicada, tamén sairá 
Extremadura". 

Que pasará senón hai pacto? 
Segundo o próprio Governo, 
que suvirá un pouco máis a in
flación, o déficit e o desemprego. 
Pero en cifras non demasiado 
relevantes a respeito do suposto 
contrário . Tanto Comisións 

·Obeiras . como a UGT puxeron 
.. de manifesto nestes dias como 
os distintos pactos firmados des
de a transición política entre Go
verno e sindicatos, todos foron 
en contra dos traballadores e 
ningun se cumpliu, como se in
cumpliron tamén os acordes no 
referente as distintas reconver
sións navais. "Os pactos anterio
res fo ron nefastas sobre todo a 
respeito da política de emprego, 
recoñece Xesús Mosquera, o 
que non quita que se mostre a 
"prol de concorrer ás conversas 
co Governo con ánimo negocia
dor", pero rexeitando o docu
mento apresentado polo Execu
tivo. Os pontos que porpoñen 
UGT e CCOO son un maior cre
cimento; redución dos tipos de 
interese; un grande esforzo in
versor; un plano de vivendas; 
unha política industrial activa; a 
millora da conpetividade; mode
ración e equilíbrio das rendas 
para o emprego; fomentar e re
partir o emprego; control de pre
zos e contención do déficit.• 

MAASTRICHT E 
A POLÍTICA DE AXUSTE 

XOSÉ FERNANDO PÉREZ ÜYA 

Non deixa de ser unha fonte de 
saudoso consola para os que 
ante nos opoñiamos a Maas
tricht ver como as nasas omino
sas opinións se viran confirma
das polos feítos recentes . Natu
ralmente, no naso democrático 
Estado das autonomías, os 
grandes meios de información 
seguen a afastar os herexes -
ainda máis se son economis
tas- que teimosamente lem
bramos o que compre. 

Como sinalaba o amigo Ferrín, 
Galiza foi afortunadamente un
ha excepción na que se fixeran 
escoitar as voces discordan
tes. De pouco valeu isto diante 
da Moncloa. Nestes dias to
mos testemuña da coroación 
do naso sábio xefe de governo 
cunha diadema de alias, digno 
loureiro de trunfo para unha 
política agrícola que deixa es
toicamente que se afundan 
sectores máis básicos da nasa 
economía. 

Vários artigas e opinións destes 
dias merecen comentário. O primeiro deles é de 
Wynne Godley e chega da pérfida Albión. Este 
profesor de economía aplicada da universidade de 
Cambridge e fundador do Grupo de Cambridge 
para a Análise Política e Económica (CEPG) e 
membro do grupo dos sete sábios do ministério 
da Facenda inglés. Val a pena suliñar que foi no
meado polo ministério da Facenda debido a que a 
CEPG acertaba sistematicamente no seu .. diag
nóstico das tendéncias da economía británica. No 
entanto, os máis sofisticados modelos oficiais e 
da LBS erraban escandalosamente. 

No seu artigo de 19 do mes pasado na London · 
Review of Books, Goldley rexoubea contra os que 
non queren ficar tora do Tratado de Maastricht 
porque consideran que a Unión Monetária Euro
pea evitará a inestabilidade derivada dos tipos de 
cambio fluctuantes e diminuirá os custes de tran
sacción que no comércio internacional supoñen 
cobrarse dos riscos de cámbio nos mercados mo
netários a prazo. Goldley denúncia que os que 
adoecen por Maastricht non mencionan nunca as 
perdas derivadas da entrada, nomeadamente o 
abandono do poder que cada pais ten de fiscalizar 
sobre os níveis de imposición, a perda de control 
sobre o gasto público e a determinación dos tipos 
de interés de cámbio e da regulación do crédito 
aos seitores privado e público etc. Segundo o 
economista, a única filosofía económica que pode 
xustificar esa perda de soberanía é a das escalas 
super-monetaristas, os das espectyativas racio
nais que pretenden limitar o pa-
pel do Estado ao dun especta-
dor impotente. 

Os gurús dos institutos de co
xuntura, fideis á ortodoxia domi
nante, auguraron que se o Rei
no Unido se retiraba do Sistema 

confuso e incoerente como a 
ideoloxia da nasa renovada di
reita, pero alguns economistas 
eminentes xa avisaran da des
feita. Entre eles podemos por de 
exemplo a T. Padoa-Schiopp, 
que xa no ano 88 talaba do 
cuarteto incoerente do comércio 
libre, modalidade do capital, ti
pos de cámbio fixos e autono
mía de cada pais membro no 
control da política monetária. 

Por outra banda, na revista 
Sistema, órgao dos intelec
tuais da rebotica do PSOE, (os 
homes de reposto que agardan 
pacientemente un pasto de mi
nistro, se non están xa en ex
cedé nci a), Fernando Morán, 
ex-ministro de Estado, persoa
lidade respeitada e parece ser 
que respeitábel ao non estar 
involucrada nos escándalos do 
seu partido. Di que en Maas
tricht hai unha deficiéncia 
grande de representación no 
Parlamento Europeo. "Non 
existe na realidade nen psico
loxicamente, nen no terreo dos 

meios de comunicación, a presión que sobre o 
executivo existe nun rexime democrático consti
cional" ... "o que acorre na vida da comunidade 
CEE, ven cifrado nunha linguaxe de iniciados. 
Di tamén Morán que as veces considera o Tra
tado un "atallo" que poderia suplir unha falla de 
representación e finalmente (páxina 35) amósa
se non contrário ao referendo pois considera 
que chamalo formula non democrática non é co
rrecto (tome nota o señor Elorza). Preguntá
moslle, con todo, ao señor Morán: por que non 
dixo vostede estas causas antes da ratificación 
do Tratado? Tiña acaso medo a reforzar a posi
ción dos catro tolos resentidos e dexenerados 
mentais que se lle apuñan? 

No mesmo número de Sistema, o señor Aldecoa 
despois de descobrer o déficit democrático e de 
amasar unha fe de carboeiro nos cálculos do Infor
me Ceccini, fala dun avanzo do recoñecimento da 
rexión como realidade política. Estaría ben remitir
lle ao señor Aldecoa, con falla de modestia razoá
bel, as observacións que eu mesmo fixen hai ben 
tempo bastante sobre este avance. Finalmente, no 
artigo de Santos Ruesga na mesma publicacion 
atopámonos con observacións como a seguinte: 
"os temas orientados ao desenvolvimento do pro
ceso de converxéncia real (quer dicer sociais, !a
barais e fiscais) receben no Tratado unha atención 
menos concreta e definitiva". A estratéxia que alu
mea a UME ven dada desde unha perspectiva mo
netarista e "a política monetarista dos paises máis 

débiles é cautiva dos paises 
máis fortes". Asi, os países fle
bes vense na abriga de executar 
axustes de maior intensidade 
con "políticas máis restrictivas 
que incidirán negativamente so
bre o investimento e o emprego 
o que vai redundar nunha forte 
desindustrialización". Monetário Europeo, os tipos de 

interese e a inflación subirían e 
a devaluación da libra non esti
mularía as exportacións pois os 
aspectos favorábeis veríanse 
erosionados pala inflación des
bocada. Pero o que acontecéu 
foi precisamente o contrário do 
que auguraban estes sábios. A 

· inflación, -tal como Godley di
xera- e os tipos de interés bai
xaron e as perspectivas de cre
ci mento económico do Reino 
Unido están a seren revisadas á 

'Os países flebes 
vense na obriga de 
executar axustes de 
maior intensidade 
con políticas máis 

restritivas que 

Santos Ruesga fai o abraiante 
descobrimento de que non lle 
parece strictu senso moi solidá
rio que os paises pobres de mo
edas máis fébeis teñan que fa
cer esta política de axuste duro 
"ainda a costa de profundar un
ha situación económica depresi
va". O señor Ruesga xa nos in
formara (por certo, en francés) 
que a integración da economía 
española no ámbito do Mercado 
Comun e inexorábel (el di ine
luctábe~. Este é o grande artigo 
de fe do europeismo a rahcar 
que asemlla moito aquilo de ou
tros tempos de que tora da lgre
xa non habia salvación. Pero 
non hoxe o Bundesbank ten as 
panzerdivision de outros tem
pos, nen España fixo o que Di
namarca: negociar mellares 
condicións. + 

maiores. 

A raquítica, ignorante e incoe
rente oposición nas Cortes ben 
poderia matinar sobre isto can
do xoga a que non lle trema o 
pulso despois de votar por Ma
astricht para se esquecer de
cantado do pulso firme. 

O SME resultou ser algo tan 

incidirán 
negativamente 

sobre o 
investimento e o 

emprego, o que vai 
redundar nunha 

forte 
desindustrialización" 
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EL El C l Ó NS AUTONÓMICAS 

Aznar pretende ser o que prepare a sucesión de Fraga e 
Sánchez Presedo apresenta como o seu maior capital o apoio de Felipe González 

Os nacionalistas atopan 
dificuldades para desenvolver a campaña 
•A. EIRÉ 

A negativa a alugarlle 
locais que viña 
utilizando 
tradicionalmente está a 
facer que o BNG teña 
que mudar o deseño da 
campaña que tiña 
programado. A isto 
súmase o 
encarecimento doutros 
locais e a que o PP tiña 
xa contratado desde hai 
máis de un ano a 
maioria dos suportes 
publicitários, o que, 
evidentemente, 
perxudica as 
formacións con menos 
recursos económicos. 
Situación que se agrava 
se ternos en canta que 
o PP pretende que 
Fraga lribarne só se 
enfronte nos debates a 
Sánchez Presedo, ao 
estilo das eleicións 
xerais. 

O PSOE está a ampliar enorme
mente o seu campo informativo, 
pero esta proliferación de notí
cias o que tan é lastrar a cam
paña eleitoral galega. As disen
sións internas que afloran xa 
con toda contundéncia teñen 
sordina na Galiza até o 18 de 
Outubro. Ese dia, como afirmou 
o alcalde coruñés Francisco 

demos 

Vázquez, "Sánchez Presedo te
rá que responder dos resulta
dos". Mentres tanto, a depen
déncia madrileña do PSdG e a 
releváncia que aqui se lles dá 
ás notícias da Vi/a e Corte, tan 
que as propostas do PSOE na 
Galiza queden minimizadas. 

Por se fose pouco, Sánchez 
Presedo aliouse tan estreita co
mo contundentemente co felipis
mo excluindo das suas candida
turas a calquer que lle pudese 
apresentar un mínimo de oposi
ción, entre eles a González La
xe, candidato mellar valorado 
socialmente, e apresentando co
mo o seu grande bagaxe político 

o apoio de Felipe González. Asi 
o pon de manifesto a cotio, pero, 
sobretodo, cando tentou minimi
zar as críticas realizadas pola 
Com)sión Eleitoral do seu parti
do. E certo que González defen
deu as listas de Presedo, acu
dindo personalmente á reunión, 
pero tamén é verdade que as 
críticas foron moi duras e, en úl
tima instáncia, o argumento que 
decidiu a non modificación das 
candidaturas foi expresado polo 
Presidente do Governo: "apre
sentadas as listas publicamente, 
desautorizalas significa perder 
todas as opcións eleitorais". 

Mesmo desde o entorno que 

apoia a Presedo estanse a escoi
tar voces que critican non só a 
teima en escudarse continua
mente no apoio de González, se
nón o de viaxar constantemente 
a Madrid para tentar gañar prota
gonismo na Galiza. Consideran 
que esa imaxe de submisión per
xudícalles eleitoralmente e mes
mo dificultaría calquer pacto post
eleitoral, ao tempo que recordan 
como na última etapa parlamen
tária foi Ceferino Díaz quen se ti
vo que enfrentar a Fraga. 

A batalla 
pola sucesión no PP 

Máis larvada pero non menos 

intensa está a ser a ba
talla dentro do PP. Des
de que Aznar decidiu 
emanciparse de Fraga 
e tomar inteiramente o 
timón da .direita para 
"conducila no prazo de 
dous anos ao centris
mo", como declarou re
centemente, desde o 
entorno do Secretário 
Xeral estase a progra
mar coidadosamente a 
toma do partido na Gali
za por parte de Madrid. 
Aznar pretende ser el 
quen nomee ao sucesor 
de Fraga e non o funda
dor do partido. 

A estratéxia de Aznar 
pasa por enviar a Ma
riano Rajoy, que apare
ce nas listas populares 
no último posta, á Gali
za, como fixo con Are
nas en Andalucía. Pero, 
de momento, as dificul
dades son moitas e , 

en ainda que gastarían que 
~ Rajoy xa estivese pre
~ sente no Governo gale
~ go de gañar Fraga, o 

prazo que se deron pa-
ra o desembarco é de 

dous anos, cando se celebre o 
congreso do PP na Galiza e 
Fraga vaia xa deixando (se é 
que cumpre a palabra) várias 
das suas funcións. De momen
to, despois de Aznar lle ter da
do a "alternativa ao próprio 
Fraga no congreso de procla
mación, o que están tentando 
os próximos a Xosé Guiña é 
que Aznar participe o menos 
posíbel na campaña , conse
guindo que estes dias fose visi
tar aos emigrantes a Latinoa
mérica e que, de non mudar o 
programa, só veña á Galiza os 
catro últimos dias da campaña 
e non unha semana como tiña 
anunciado o líder do PP.• 
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Os programas eleitorais máis impor1antes que nunca 
Os cidadáns reclaman dos par
tidos, cada vez máis, propostas 
concretas de governo . Os 
mesmos sindicatos demanda
ranlle proximamente aos distin
tos partidos que se pronúncien 
claramente sobre a situación 
económica e laboral. Coa situa
ción de crise semella que os 
programas callan máis valor 
ante o eleitorado, pogramas 
que serán tamén capitais para 
posíbeis pactos post-eleitorais. 

O Partido Popular apresentará 
o PSOE o próximo 18 de Se
tembro na Coruña. O anuncia
do até de agora no seu mani
festo eleitoral e nas distintas 
comparecéncias dos seus líde
res son xeralidades, asi como 
propostas que "non puderon le
varse a cabo na anterior lexis
latu ra". Entre estas, fontes do 
PP resaltan como prioritárias a 
criación do Consello Económi
co e Social, "como órgao de 
concentración e de participa-

ción dos diferentes axentes so
cioeconómicos". Outra das me
tas do PP é "converter á Galiza 
nun território atractivo para os 
investimentos estranxeiros" . 
Polo demais, van repetir os fa
mosos 14 libros de hai catro 
anos, con lixeiros retoques e 
facendo fincapé no xa realiza
do: "serán unha continuación 
da política deste catro anos", 
afirmou un voceiro do PP. 

Pola sua banda, o PSOE ain
da non deu a coñecer o seu 
programa. Sánchez Presedo 
adiantou no acto da sua pro
cl amación que incluirá 500 
propostas. Unha delas é reali
zar "un pacto por Galiza" entre 
os distintos grupos parlamen
tários e os axentes sociais". 
Anunciou que se modificaria 
por consenso o regulamento 
do parlamento aprobado en 
solitário polo PP ao final da 
pasada lexislatura, asi como o 
recorte á metade dos "gastos 

de protocolo do Presidente da 
Xunta". Tamén propuxo a con
xelación do crecimento da bu
rocráci a" e anunciou que de 
vencer nos comícios só se 
ampliarán os planteis de Edu
cación e Sanidade. "Cando se
xa Presidente da Xunta e este
xa apertando a man de Felipe 
González, os galegas estarán 
selando un pacto de coopera
ción que Galiza necesita", con
cluiu o candidato socialista. 

As institucións galegas 
ao servizo do país 

O 15 de Setembro foi o dia es
collido polo BNG para a apre
sentación do seu programa, no 
que as propostas económicas 
ocupan un lugar destacado. A 
idea central do programa do 
BNG é a de pór "as intitucións 
galegas ao servizo dos intere
ses do país". Formula asi me
didas urxentes e de choque e 
outras para longo prazo ou 

propostas estratéxicas, estas 
últimas van máis alá das pró
prias competéncias estatutá
rias. As medidas de choque 
entran todas dentro das ac
tuais competéncias da autono
mía galega, pero o BNG recla
mará máis do Estado, presio
nándoo tamén para que defen
da os nasos intereses nos fo
ros internacionais. 

Ademais do 13 pontos básicos 
para unha política de governo 
(ver número anterior) as medi
das máis novidosas. son un pro
grama de choque na ordena
ción territorial e na política de 
vivenda; oa pedimento do 
transpaso das competéncias de 
ferrocarril e transporte aéreo; a 
configuración dunha Consella
ria do Meio ambiente; a gratui
dade dos libros e material esco
lar e a política salarial xusta pa
ra os traballador~s do ensino 
dentro do plano de consecu
ción do "ensino público e gratuí-

to para todos"; o transpaso ao 
Sergas das diferentes redes sa
nitárias públicas existentes na 
Galiza e a inclusión de todos os 
apartados sanitários como a 
gratuidade de implantes bucais 
e de aparatos oftalmolóxicos; 
promoción de todo o escrito en 
galega; modificación da lei elei
toral e do regulamento do Par
lamento; apoio á insubmisión e 
á obxección de conciéncia asi 
como a realización dun Plano 
Galega de Emprego. 

En referéncia ao emprego UG
EU tamén propón un "Pacto Po
lo Emprego" e a Xunta como 
"centro receptor e executivo 
das políticas ocupacionais". Ou
t ro dos pontos básicos é un 
"pacto de financiación autonó
mica", a criación de emprego 
público, pero os tres pilares do 
programa son "mudar o Gover
no autonómico, as infraestrutu
ras e a solidariedade entre os 
galegos".+ 
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DIAS 

• O Deportivo 
debutou en 
Europa cunha 
derrota 

O Deportivo da Coruña perdeu 
por 1-0 fronte ao Aalborg de 
Dinamarca no seu primeiro 
partido da Copa da UEFA. O 
encentro xogado no estádio da 
equipa dinamarqués deu 
oportunidades para os dous 
conxuntos, se ben no minuto 66 
foi Thorst, do Aalborg, quen 
materializou a xogada. Foron 
máis de cen os afeizoados 
galegas que se desprazaron a 
Dinamarca facéndose patentes 
coas bandeiras nacionais. • 

• Autopistas 
non se 
responsabiliza 
dos pasos a nível 

O presidente de Autopistas do 
Atlántico, Antonio Rojo, 
asegurou que as pontes 
peatonais non son propriedade 
da compañia e, polo tanto, non 
son da sua responsabilidade. 
Rojo afirmou que non se podia 
facer cargo de incidentes como 
o do nena que guindou unha 
pedra dende unha ponte na A-9 
e causou a marte dun mozo que 
viaxaba nun autobus. 
Asimesmo, engadiu que a 
colocación de valados de 
protección nos pasos era 

XOSÉ LOIS 

ineficaz e, no caso de colocalas, 
era competéncia da Xunta, dos 
concellos, e da asociación 
viciñais.t 

• Confusión no 
informe do 
mediador do 
conflito de Cangas 

A resolución do laudo enviado 
polo mediador no conflito de 
Cangas, Javier Gárate, recebeu 
diferentes interpretacións. 
Mentres o alcalde, X.M. 
Chapela, afirma que lle dá a 

razón porque o Concello 
decidirá o cadro de persoal, os 
traballadores aseguran que o 
laudo implica a necesidade de 
que o alcalde negócie con eles. 

Para o alcalde, non está claro se 
debe prorrogar os contratos e 
para os traballadores non se 
contemplan, no informe, aspectos 
como a paga dos complementos. 
Estos pontos pouco claros 
discutiranse con Gárate nunha 
reunión na que tamén participara 
o alcálde. López Freire, voceiro 
do PSOE admite a confusión do 
laudo, pero ere que da a razón ao 
Concello.t 

RAMÓN CAPOTILLO I VOZ NOTICIAS 

• Manifestación para pedir o peche do campo de tiro de Doniños 
O pasado Domingo, várias deceas de persoas 
convocadas polo BNG de Ferro! , manifestáronse 
diante do polígono de tiro de Doniños para 
protestar pala actividade que ali levan a cabo os 
mil itares, pedindo a clausura do campo de tiro. O 
concelleiro do BNG Xaime Bello pediu a 
transformación desta zona nunha aula da 
natureza. 

O dia 6 de Xullo deste mesmo ano, un mariñeiro 
foi alcanzado por unha ametralladora lixeira cando 
se estaban a facer probas de tiro en Doniños. Este 
foi o incidente que levou a viciños e grupos 
municipais a pedir o translado deste campo de 
tiro. O Ministério de Defensa aceitou, nun 
princípio, o translado se o Concello lle buscaba 
un novo lugar de ubicación. • 

• Manifestación 
pola liberación 
de Julio Iglesias 
Zamora 

O 11 de Setembro tivo 
lugar unha 
manifestación silenciosa 
palas ruas de Donostia 
para pedir a liberdade 
do empresário basco 
Julio Iglesias Zamora. 
Oitenta mil persoas, 
segundo a policia 
municipal, percorreron 
as ruas da cidade para 
rematar a concentración 
no estádio de Anoeta. 
Ali celebrouse un 
concerto de vários 
cantautores e deuse 
leitura a un comunicado 
que exixia a liberación 
do empresário. 

As organizacións 
Movimento Social pala 
Paz e Negociación 
Elkarri colocaron carteis 
durante a concentración 
pedindo tamén que se 
consolidaran as 
negociacións con ET A 
por parte do Governo. 
Pala sua banda, o 
próximo Sábado o 
movimento abertzale 
ten convocada outra 
manifestación pedindo a 
negociación que se 
considera como réplica 
a anterior.+ 

• Marcha Xacobea 
contra a droga 

O 9 de Setembro 
comezou a Marcha 
Xacobea contra a Droga 
que pretende facer o 
camiño francés da 
peregrinaxe. Atletas, 
ciclistas e xinetes fan o 
percorrido en relevos e, 
en Ponferrada, 
estiveron acompañados 
por máis de cen ex 
toxicómanos en parte 
do traxecto. 

A marcha remata o 
Xoves 16 en Santiago 
cunha série de 
demostracións 
deportivas. Os últimos 
relevos farannos 
deportistas como Alvaro 
Pino, o xogador do 
Deportivo Fran ou a 
corredora Sandra 
Myers.+ 

• Miguel Durán 
será substituído 
na dirección da 
ONCE 

Miguel Durán 
apresentou a sua 
dimisión como Director 
Xeral da ONCE a 
princípios desta semana. 
Ainda que continuará na 
organización con algun 
posta de 
responsabilidade, 
Enrique Servando 
Sánchez, até agora 
director adxunto, 
apreséntase como o 
probábel substituto. 

Alternativa Democrática, 
grupo de oposición 
minoritário dentro do 
Consello Xeral da 
ONCE, califica a 
dimisión de Durán de 
cesamento. AD acusa a 
Unión Progresista, 
sindicato maioritário do 
consello , de utilizar a 
Miguel Durán de cabeza 
de turco para evitar ter 
responsabilidades nos 
últimos fracasos 
económicos. + 

• Continuan 
os ataques a Somália 

En Mogadiscio, guerrilleiros somalianos e 
tropas da ONU enfrentáronse o pasado 
Luns producíndose vítimas mortais por am
bas partes. As tropas da ONU non dubida
ron apoiarse en helicópteros e carros de 
combate para atacar aos combatentes so
mal i anos. Un dos helicópteros disparou 
dous míseis ao hospital Benadir e deixou o 
quirófano totalmente destruí do.• 

• Coren cumpriu 
trinta anos 

A celebración do trinta aniversário das coope
rativas ourensás Coren reuniu a máis de dez 
mil persoas o pasado día 11 nos Milagres de 
Maceda. O acto central foi un grande banque
te con callos, polvo e pan de Cea. 

O grupo Coren foi fundado por Eulóxio Gó
mez Franqueira e está composto por Frigo
ríficas do Lauro en Porriño, Galega de Ali
mentación , Suministros Coren e Lourinho 
Conservas de Carne Ltda en Portugal. Pi
tos, leite ou ovos son alguns dos produtos 
que comercializan estas empresas. 

Manuel Gómez Alvarez, actual director xe
rente do grupo e tillo do fundador, apontou 
o traballo e a unidade como os factores do 
éxito de Coren. Tamén se dirixiu a todos os 
cooperativistas para que amasaran a soli
dez do grupo neste momento de crise. • 

• As próximas eleicións 
impédelles enfermar a 
concelleiros do PP vigués 

A instalación do hipermercado Continente 
en Vigo non foi debatida no pleno como es
taba previsto ao non ter garantia desde a al
caldia de que pudese prosperar a iniciativa 
xa rexeitada nunha ocasión . Nun primeiro 
momento especulábase con que o PP, sen 
mudar de posición, posibilitara esta constru
ción apoiada por Unidade Galega e o 
PSOE, que asinaron un convénio en tal 
sentido coa empresa. A fórmula escollida 
parecia ser que dous concelleiros do PP en
fermasen, polo que os partidários da insta
lación acadarian a maioria. Nos corredores 
do concello ouvíuselle comentar a un con
celleiro do PP que "se fai falta páganselle o 
mesmo as cincuenta mil pesetas se ese é o 
problema para que se queden na casa". Pe
ro a proximidade das eleicións parece ser 
que levou aos dirixentes da direita a pospor 
o seu apoio imnplícito a construción desta 
grande superfície comercial. O concelleiro 
de urbanismo e un dos defensores deste 
proxecto, Xesus Costas (UG) , declarou que 
non entande "por que é máis multinacional 
Continente ou A/campo que Citroen", refe
ríndose ao BNG que, tradicionalmente, se 
veu opondo a estas instalacións por prexu
dicar ao comércio e aos produtos galegas.+ 

•José Posada critica o 
bloqueo a Cuba ante o 
Parlamento Europeu 

O eurodeputado José Posada amosou o seu 
rexeitamento ao bloqueo a Cuba e á Lei To
rricelli no pleno do Parlamento europeu reu
nido en Estrasburgo esta semana. Os EEUU 
están preparando a invasión de Cuba con 
produtos norte-americanos mediante unha lei 
anacrónica, segundo Posada. "A Lei Torricelli 
está senda aplicada a produtos e empresas 
europeas, e polo tanto extraterritorialmente, 
non respeitando a soberania nacional". 

José Posada sinalou os fortes vínculos que 
unen a Cuba co pavo galega debido á can
tidade de emigrantes que residen na illa e 
están a sofrer o bloqueo norteamericano. 
As medidas liberalizadoras non pasan por 
isolar a Cuba senón por abrila a empresá
rios, turistas e emigrantes retornados, se
gundo o eurodeputado. + 



GALIZA E M NDO 
P-RÓXIMO ORIENTE 

O triunfo da OLP nas negociacións de 
Oslo e a sinatura en Washington do 
tratado de paz non significa a auséncia 
definitiva de conflito en Palestina. Rabin 
sabe da necesidade de pacificar a zona, 
toda vez que Israel non foi quen de 
submeter ao povo palestino, pero unha 

carga dificulta o proceso: durante todos 
estes anos -e sobretodo desde 1989-
milleiros de xudeus de todo o mundo e da 
antiga Unión Soviética chegaron aos 
territórios ocupados e consolidaron unha 
colonización á que non están dispostos a 
renunciar. Estes colonos forman o grupo 

máis conservador e reaccionário do país. 
A engadir as reticéncias manifestadas no 
seo da OLP e ampliadas polos meios de 
comunicación, Israel e os Estados Unidos 
co fin de situar nunha posición 
negociadora flebe aos lexítimos 
representantes do povo palestino. 

A oposición interior en Israel poderia dificultar o proceso de autodeterminación 

A incerteza da transición, 
incógnita no futuro de Palestina 
• MARIANO AGUIRRE 

O acordo sobre Gaza e Xe
ricó abre un novo período 
de incertidume para o futu
ro de Oriente Próximo. O 
acorde é positivo porque 
desbloquea as negocia
cións , pero débil en tanto 
que é limitado e destapa 
múltiples caixas de Pande
ra -desde a oposición do 
islamismo radical e dos co
lonos israelitas até as di
sensións internas da OLP. 

Hai poucos meses George 
T. Abed, da organización 
Palestine We/fare Associa
tion, adiantou que un acordo 
limitado poderia, no mellor 
dos casos, darlle á rexión un 
período de tranquílidade re
lativa, especialmente se se 
provén abundantes recursos 
materiais e investimentos 
tanto ás zonas devoltas co
mo ás ocupadas, pero non a 
paz. Para unha parte dos 
palestinos este acorde é un 
paso cara un obxectivo final 
(Gaza e Xericó, primeiro) 
pero o governo de Israel po
de pretender considerar o fi
nal do traxecto (Gaza e Xeri

Isaac Rabln e Arafat apertan as mans perante Clinton o pasado Luns dia 13 en Washington. 

có, e máis nada). É, portante, o 
início dunha transición incerta 
que deixa abertos as marxes pa
ra que cada parte decida presio
nar en favor da sua opción con 
crecimento demográfico, colonos, 
retorno de refuxiados, imigrantes, 
diñeiro ou violéncia. 

O xefe da delegación palestina 
nas conversacións de paz decla
rou hai pouco que as cuestións 
mínimas que se debian incluir 
nun acordo referíanse ao status 
de Xerusalén, o futuro dos colo
nos israelitas, e que os palesti
nos tivesen capacidade lexislati
va nos territórios ocupados. 

As duas primeiras cuestións es-

tán retrasadas ao segundo perí
odo de negociacións -ao tempo 
que Israel continua coa sua polí
tica de asentamentos e constru
ción de infraestrutura-, e a ter
ceira está parcialmente cumpri
da xa que o Consello palestino 
farase cargo da educación e cul
tura, sanidade, asuntos sociais, 
impostes directos, turismo e se
g u ri dade interior. Pero Israel 
conservará "a responsabilidade 
da defensa contra as ameazas 
exteriores, asi como a responsa
bil idade da seguridade global 
dos israelitas", o que limita as 
aspiracións palestinas de con
vertir a Gaza e Cisxordánia nun 
estado soberano á vez que im
pón os asentamentos xudeus. 

Pero mentres os colonos non se 
retirarán, e 350.000 cidadáns 
xudeus da antiga URSS chega
ron a Israel (e a cifra poderia 
crecer até 5 millóns en 1995), a 
reivindicación nacional dos 6 mi
llóns de palestinos dispersos 
por Oriente Médio (e serán 1 O 
millóns no ano 201 O) non se ve
rá satisfeita, algo que, unido á 
grave crise económica que so
fren en Gaza e Cisxordánia, axu
d a ao ascenso do islamismo 
dentro da povoación palestina. 

A oposición á OLP 

A cuestión islámica é unha das 
pezas claves deste acordo. A 
OLP deu pasos concretos para 

se acomodar á existéncia do es
tado de Israel, pero os militantes 
do Partido da Resisténcia Islámi
ca (Hamas) queren a desapari
ción dese estado. O auge isla
mista en diversas zonas do mun
do poderia ter feito pensar a Isra
el e a EEUU que é mellor nego
ciar agora cun laser Arafat debili
tado pero pragmático e que ain
da controla ao conxunto do Con
sello Nacional Palestino, que no 
futuro cun movimento desinte
grado e no que Hamas poda ter 
un papel de maior peso. En De
cembro pasado, o governo de 
Isaac Rabin apresentou a Israel 
como o país que está "en primei
ra liña loitando contra o extremis
mo islamista", algo que lle ase-

gura o apoio de EEUU. 

Hamas desenvolveuse a 
partir da frustración de non 
se alcanzar nengun resulta
do coa política liderada pala 
OLP que transcorreu polo 
uso da violéncia, a lntifada, 
a aceitación en 1988 da fór
mula "un território dous es
tados", e sentarse a nego
ciar en Madrid en 1991 en 
condicións adversas. Como 
indica o arabista francés 
Eric Rouleau, o programa 
de Hamas regresa ás orixes 
da OLP e encarna o nacio
nalismo palestino "cunha di
mensión mística": non acei
tar a existéncia do estado 
de Israel, non negociar, e 
lo ita armada". 

Produciuse un acordo li
mitado que ten o lado po
sitivo do recoñecimento 
oficial mútuo da OLP e do 

~ estado de Israel, de ter 
~ pasto nun marco comun o 
~ conflito palestino e a rela-

. ~ ción de Israel con Síria, 
~ Xordánia e o Líbano, de 
(:3 incluir nas negociacións 

cuestións como os recur-
sos hídricos e o desenvol

vimento económico en comun, 
e de abrir unha porta a unha 
profundización do proceso. Po
lo lado negativo, Israel poderia 
non seguir adiante en tres ou 
cinco anos por cámbios no go
verno e a oposición dos colo
nos e os seus representantes. 
E os seis millóns de palestinos 
da diáspora que queiran regre
sar aos territórios que ocupa
ban antes de 1948 e 1967 non 
encentran solución neste acor
de e seguirán esperando.• 
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Inditex: 
unha moda interesante 

MANuEL CA.o FERNANDEZ 

O Grupo lnditex -é hoxe unha das maiores empresas de Galiza tan
to polo volume de vendas como polo número de empregados. 
132.000 millóns de pesetas e 4.500 traballadores en 1992 dan 
canta da puxanza dun grupo que en 7 anos multiplicou por 9 a sua 
facturación e case por 5 o número de empregados. A actividade 
principal de lnditex é o sector téxtil-moda no que existe unha gran
de competéncia a nível internacional en todo tipo de produtos. 

A diferéncia de Adolfo Domínguez, que se especializa nun seg
mento do mercado e cun volume de vendas de a penas o 5% de 
lnditex, o holding coruñés traballa unha cantidade de produtos 
enorme e trata de abarcar case todos os segmentos do mercado. 
A orixe do grupo ven CARLOS PUGA 

asociada a marca co
mercial Zara, comple
tada máis adiante pa
la criación doutras co
mo Bershka, Pull & 
Bear ou Kiddy's Class 
e pala compra de 
Massimo Dutti. Outro 
tipo de actividades 
(imobiliárias, financei
ras e automoción) 
ocupan ao ho/d;ng, 
mais serian colaterais 
ao negócio principal. 

lnditex é a maior em
presa estatal do sec
tor téxtil e ven demos
trar que é posíbel 
competir nun sector 
tan difícil como este 
onde a inovación tec
nolóxica é escasa e a 
ditadura da moda fai 
que boa parte dos produtos sexan tan perecedeiros como moitos 
alimentos non elaborados. 

No sector téxtil a internacionalización da produción, da distribu
ción e das pautas de consumo abrigan ás diversas empresas a 
utilizar o mesmo tipo de armas. Existen, non obstante, diferén
cias e asi, mentres os países ou áreas máis industrializadas do
minan no aspecto tecnolóxico e de deseño, os países de menor 
renda e baixos salários teñen avantaxe por ser unha indústria in
tensiva en man de obra, sobretodo na confección. 

O sector téxtíl non estivo suxeito ás normas básicas do GA TI se
nón que se rexia por un conxunto de acordes bilaterais denomi
nado Acordo Multifibras. Previsibelmente, a entrada en vigor da 
Ronda do Uruguai contemplará un regulamento téxtil máis liberal 
como contrapartida aos países menos desenvolvidos. 

No referente á confección soe utilizarse o chamado réxime de 
'aperfezoamento pasivo téxtil' . Oeste xeito, pode aproveitarse a 
~xisténcia de man de obra barata en países como Marrocos, 
India, etc. No caso de lnditex, e segundo os seus dirixentes, as 
actividades de deslocalización non son a razón fundamental do 
seu éxito. O baixo custo salarial consecuéncia da alta taxa de 
desemprego facilita a fabricación de moitos deses produtos en 
España e Portugal, compensando os desfases temporais e de 
custo derivados do transporte e a inseguridade do aprovisiona
mento. Ademais as avantaxes de custo, inicialmente importantes, 
vense superadas na actualídade por unha estratéxia que incor
pora os elementos de flexibilidade, rapidez e adaptabilidade aos 
gastos do consumidor. O seguimento imediato a meio dunha re
de informática avanzada dos produtos que teñen demanda real 
evita a acumulación de stocks e o deseño e posta en marcha de 

· custosas campañas depublicidade.• 

------------------
'O sector téxtil non estivo suxeito ás 
normas básicas do GATT senón que 

rexia un conxunto de 
acordos bilaterais denominado 

Acordo Multifibras. 

U R SO ESCOLAR 

Alguns escolares afrontarán este curso 
por primeira vez a xornada única ou a 

implantación da LOXSE, irán máis o 
.menos contentos ás clases. Pero 

todos, pais e alunes, terán que sufrir os 
problemas que xa son evidentes: suba 
de prezos de roupa, uniformes, libros, 

longos desprazamentos no autobus 
para chegar aos ·centros escolares 

onde conseguiron a praza, 
masificación nas aulas e, en moitos 

casos, o deplorábel estado dos 
centros. A isto hai que lle sumar os 

problemas próprios do profesorado, 
que están a esixirlle á Administración 

unha solución para os interinos, e que 
sexan subsanados os erras nos 

. listados para escolla de destino. 

Os gastos e as deficiéncias f an que o 
comezo do curso sexa un sacrifício 

Botar contas 
para voltar á escola 

• P. CASTRO-A. ESTÉVEZ 

Non queren "preocupacións, er
guerse cedo, estudiar, facer 
exercícios, problemas ... " Xaime 
ten nove anos, e empeza 4º de 
primária nun coléxio público. Es
tá nervoso, mesmo ten sínto
mas de gripe. A sua nai di que é 
todo canto, "non ten gañas de ir 
a clase, está moi entretido cos 
amigos paseando por aí ou xo-

. gando ao futbol." 

Para ela o comezo das clases 
tamén supón unha série de pre
ocupación s, "que espero que 
pasen en_ canto nos fagamos á 
vida normal". Porque o certo é 
que a rutina son os nove meses 
que duran as clases e non os do 
verán. "Agora os nenos están 
moi excitados, pero nós tamén 
porque ternos que sair a com
prar todo o que necesitan, non 
só libros, tamén roupa de xim
násia, roupa para ir a clase que 
se poda destrozar -non os vas 
mandar de punta en branco-, e 
algunha para sair". 

O que máis preocupa aos pais é 
ter todo o material preparado 
para cando empece o curso. Os 
libros están á venda e hai que 
forralos, ainda que para moitos é 
case un xogor "como se o curso 
empezara para todos_ Eu penso 
que preparar o material escolar 
cos nenos é unha forma de esti
mulalos, de facerlles ver que nos 
importa o que el faga e que es
tamos dispostos a axudarlles." 

"Xaime é un rapaz bastante res
ponsábel -di a sua nai-, por iso 
está tan nervioso. El sabe que te
rá que poñerse a estudiar en sé
rio. Este curso ten fama de ser un 
dos máis difíciles da EXB". Su
pón para os nenes un corte brus
co tanto ca que reipecta á maté
ria, como ao tipo de libros, quexa 
non levan tantas ilustracións. 

Alguns profesores están de 
acorde con Xaime. Consideran 
que o cámbio de 3º a 4º é de
masiado brusco. Fran, profesor 
de Básica, queixase porque os 
nenes non están feítos a estu
dar tanto, e ao chegar a 4º des
bórdalles o traballo." Eu procuro 
darlles un pouco de confianza 
ao princípio para que non se 
agóbien, pero lago hai que tra
ballar duro, porque ternos uns 
temários que cumprir." 

Pero hai excepcións, hai nenas 

que están desexando volver a 
ver aos compañeiros de clase, e 
xogar no recreo. Mesmo teñen 
ganas de estudiar. Sara, de on
ce anos, está buscando un uni
forme cos seus país. Van carga
dos cos libros noves de 6º de 
EXB, e xa compraron as libre
tas, lápices, gomas, un dicioná
rio de inglés e pinturas de cores. 
Ela quer voltar ao cole porque 
vive no centro de Santiago e 
non pode ir xogar a rua, ade
mais en Santiago non hai praia 
e abúrrese bastante. Ainda que 
non lle apetece estudiar pensa 
que será divertido estar outra 
vez coas suas amigas. 

'Na escota non se 
fomenta nos nenos 
certas afeizóns, 
o único que se lles 
pede é que 
memoricen unhas 
matérias para poder 
pasar ao curso 
seguinte, ainda que 
sexan excelentes 
neutros aspectos". 

Sara insiste moito no canto das 
pinturas de cores. Góstalle de
buxar, e vai asistir a un curso 
para perfeccionar esta afeizón. 
Os seus pais din que ela non é 
demasiado boa estudante, "está 
sempre nas nubes, e como o 
que lle gusta e debuxar e non o 
fai mal haberá que incentivar as 
suas dotes naturais. Na escala 
non se fomentan nos nenas cer
tas aficións, o único que se lles 
pide é que memoricen unhas 
matérias para poder pasar ao 
curso seguinte, ainda que sexan 
excelentes neutros aspectos." 

Escolas privadas 

Se o prezo dos libros xa sae do 
presuposto normal, os uniformes 
chegan a prezos escandalosos. 
Non todos os pais están de acor
de coa sua utilización, uns criti
can os prezos, pero non por iso 
envian aos tillos a outro coléxio, 
pero hainos que din que quen 
queira enviar aos tillos a un pri-

vado que pague e se non que 
vaian a un público . No curso 
1990-91 , segundo o informe do 
Instituto Galega de Estatística, 
había na Gal iza 1 .135 centros 
públicos de EXB e 249 privados. 
Máis do 20% dos alunes estaban 
matriculados en centros de pago. 
A porcentaxe indica a masifica
ción que soportan os centros de 
ensino privado, cun elevado nú
mero de estudantes por aula . 

Moitos pais consideran que paga 
a pena enviar aos nenas á priva
da "porque a calidade do ensino 
é mellar". Outros din que non só 
non é mellar senón que estabele
ce claras diferéncias entre tillos 
de pais que non poden pagar e os 
que si poden, e incluso dentro do 
próprio coléxio, entre os nenas 
que non teñen problemas econó
micos no seo das suas famílias e 
aqueles para os que asistir á pri
vada supón un enorme estarzo 
económico. "Os nenas non son 
tontos, saben perfectamente que 
fabas se cacen en cada casa ou, 
non se nota cando un fala das va
cacións de verán nun chalet na 
Costa do Sol con outro que as pa
sou en Pontevedra, no parque de 
enfrente da casa?" pergunta un 
pai dun nene que vai a un coléxio 
público. 

Para este pai non deberían existir 
subvencións para a privada , 
"eses cartas terian que os investir 
na eillora do ensino público, e en 
reducir os prezos dos libros 
meiante algun tipo de axuda. A 
min non me importa que haxa ne
nes que van a escalas privadas, 
pero o que non consinto é que 
cos meus impostas uns podan 
asistir a colexios de pago, por 
menos cartas, co uniforme ... e o 
meu fillo teña que ir a un público 
e teñamos que pagar polo mate
rial escolar o mesmo que os cu
tres. Coido que aí os máis benefi
ciados son os directores, que su
poño que serán os proprietários". 

A cuestión dos uniformes tamén 
é polémica, contra eles argu
mentan decindo que son un mo
do de convertir aos nenes en nú
meros, xa que non se poderi di
ferenciar uns de outros . "E un 
modo de identificación cun colé
xio, e os pais síntense orgullosos 
ao ver como os outros recoñe
cen a escala á que vai o seu ti 
llo." Ademais, os prezos dos uni
formes son desproporcionados, 
se ben moitos consideran que é 
preferíbel facer o gasto ao princí-



pio do curso porque logo os ne
nas están "servidos para todo o 
ano, e o único que ternos que lle 
comprar son un par de prendas 
para sair a fin de semana." 

A maioria dos coléxios privados 
pertencen a algunha arde relixio
sa e son, fundamentalmente, os 
que impoñen o uso do uniforme. 
Sor Purificación, profesora dun 
colexio feminino de Vigo, sostén 
que o uniforme é moi práctico, 
ademais de servir de símbolo 
identificativo. "Os país mandan 
aos tillos a un coléxio relixioso 
por algunha razón, xa sexa pala 
calidade do ensino ou pala té 
que se lles inculca aos rapaces. 
E lóxico que exista un signo dis
tintivo disto. Ademais son os 
mesmos pais os que piden o 
uso do uniforme. O que nós non 

queremos é que, debido ás dife
réncias existentes entre as rapa
zas, algunhas convirtan a escola 
nun desfile de modelos." 

Segundo un informe elaborado 
pola Unión de Consumidores, o 
prezo dun uniforme completo 
obscila entre as 50 e as 75.000 
pta, entre un 10% e un 25% máis 
que no ano 1992. A adverténcia 
que se desprende deste estudo 
é que os pais non se deben ce
gar pola publicidade ou pola idea 
de que o seu tillo represente un 
estatus social determinado. 

As reformas da LOXSE 

As carencias fanse patentes ano 
tras ano no momento de comezar 
o curso. A implantación da LOX
SE ten que facerse dun xeito gra-

dual: asi, o curso pasado come
zou a educación infantil e o pri
meiro ciclo de secundária e este 
ano aplícase a educación primá
ria. Para Anxo Louzao, delegado 
sindical da INTG, non hai un pro
xecto de que tipo de reforma se 
quere levar a cabo na Galiza. 

Non se coñece a rede de cen
tros de educación primaria e in
fantil, non hai catálogo de pos
tas de traballo , non se implanta
ron as áreas de música e física 
que se contemplan na reforma 
educativa para a educación pri
maria. " En realidade, na Galiza 
non se emprendeu un progra
ma, sementes hai un cámbio de 
denominación. Se non hai inver
sión, non pode haber reforma". 

Este curso, nalguns centros, lé-

ANXO IGLESIAS 

vase a cabo a xornada única. 
Son moitos os coléxios que a so
licitan, ainda que o principal re
quisito esixido pola Consellaria 
de Educación para concedela se
xa que o 66% dos tres sectores: 
pais, alumnos e consello voten a 
favor. Só na provincia da Coruña, 
entre 50 e 60 centros teñen soli-

Cada curso, 
máis de dous mil 
profesores agardan 
o seu destino unha 
semana antes do 
comezo do mesmo 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Carestia dos libros 
Os pais, en xeral, coinciden ao 
afirmar que o comezo do curso 
é duro para todos. Xa non se 
trata só da cantidade de mate
rial escolar que hai que prepa
rar, ou dos uniformes, senón 
das horas de números, de cál
culos apróximados que teñen 
que se facer para que ao rapaz 
non lle falte de nada o primeiro 
dia de clase e que ademais to
da a família siga comendo du
rante Setembro. 

Outro dos aspectos que enca
recen a volta á escala é a ad-

quisición dos libros de texto, na 
que non hai distinción entre co
lexios públicos e privados. A 
moitos pais parécelles incom
prensíbel que xa en 1 º de pre
escolar o importe dos libros ne
cesários acenda a máis de oito 
mil pesetas. A medida que van 
avanzando os cursos, os pre
z os van aumentando e os li
bros de Bº de EXB custan entre 
dez e doce mil pesetas. 

"Paréceme insultante que al
guns politiquillos digan, ainda 
por riba que o ensino é gratui-

to. Pergúntome que farán os 
pais que teñen xa non digo cin
co, senón tres tillos e un salá
rio de traballador normal para 
poder comprar os libros. Póño
me furiosa cando vexo os pre
zos, un libro de matemáticas 
de quinto está a prezo de ca
viar", di unha nai, tentando de
cidirse a comprar o libro para o 
seu filio ou decidir se espera, 
"non vaia ser o demo que al
gun dos curmáns do neno teña 
o libro e poda prestarllo". 

Familiares e amigos adoitan 

intercambiar os libros dos ne
nes, o que desde un princípio 
estabelece unha diferéncia en
tre aqueles que poden ao ano 
seguinte consultar co libro do 
ano anterior e os que non o te
ñen porque tiveron que o de
volver ao seu proprietário."Os 
profesores debian ser os pri
meiros en presionar para que 
os libros deixen de ser tan ca
ros -di esta nai-, cunha fúria 
que medra por momentos ao 
incorporar ao montón de libros 
que xa leva nos brazos un de 
leitura obrigatória". • 

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

CENTROS DE PERFUMERIA - DROGUERIA 

VIGO: 
• Avda. da Florida , 6 

(Trnvesas) 
• San Roque, 156 
• Salamanca, 12 

(frente Povisa) 
• Zamora, 61 
• Zamora, 28 
• Travesía de Vigo, 125 
• Pi i Margall , 143 

(Peniche) 

• Rosalía de Castro, 45 
• Sanjurjo Badía , 93 
• Fragoso, 56 
• Lorient, 14 

(Balaidos) 
• Camelias, 107 

(esqu. á r/ Ourense) 
• Travesía de Vigo, 159 
• Vía Norte, 31 
• Pizarra, 95 

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

OPORRIÑO: 
• Ramón González, 17 

ARCADE: 
• J. Solla, 33 

citada a xornada contínua. "Este 
cámbio debe garantir que todos 
os alumnos disfruten de activida
des complementárias durante a 
tarde", di Anxo Louzao. 

Un feito que se repite ano tras 
ano é a falta de prazas escola
res en determinadas zonas. Es
te sindicalista responsabiliza di
reitamente á equipa da Conse
llaria de Educación por ter aban
doado o sector público en favor 
do privado. "O caso máis claro é 
o da educación infantil que, ao 
non ser obrigatoria, non se pro
move con escolas públicas e si 
se subvenciona nas privadas". 

Preparación dos mestres, 
calidade do ensino 

Outro dos graves problemas do 
ensino na Galiza é o que supón 
ter un colectivo de mestres pro
visionais ou interinos. Cada cur
so, máis de dous mil profesores 
agardan o seu destino unha se
mana antes do comezo do mes
mo. As irregu laridades na con
cesión das prazas fixeron que 
os mestres decidiran pospor a 
escolla até que se subsanaran 
os erras nos listados. 

Esta situación puntual é un expo
ñente da inseguridade dun colec
tivo integrado por profesores que 
, en moitos casos, teñen as opo
sicións aprobadas desde o ano 
1984. Segundo Louzao, á Admi
nistración interesalle ter a este 
grupo desamparado para poder 
sometelo a contínuos traslados 
en función das suas necesidades 
e en detrimento da calidade de 
ensino. "Ademais, as chamadas 
comisións de servizo, serven pa
ra que aos que non lle gusta o 
seu destino e teñan algun amigo 
influínte podan conseguir un tra
ballo próximo a casa". 

Para Louzao, a solución para nor
malizar a situación deste colectivo 
pasa pola especialización. "A 
educación primaria é un sistema 
deficitário de especialización, o 
cal non axuda a que cada mestre 
teña a sua praza fixa. Tamén nos 
últimos anos hai unha política de 
supresión de unidades de ensino, 
non hai unha formación dos pro
fesores que sirva para actualizar 
e non se adica a educación o que 
no resto dos países do naso en
torno. Semella que non hai intere
se polo ensino de calidade". 

O galega na escala 

A Consellaria de Educación in
viste unha cantidade de cartas 
cada ano no que se chama nor
malización lingüística. Anxo 
Louzao considera que, a pesar 
diso, a política que se segue é 
ineficaz. No ano 1990, dezaoito 
organizacións de distinta índole 
elaboraron un plano de norma
lización que contemplaba o en
sino en galego. A realidade é 
que, ademais da-<Etsignatura es
pecífica de língua, non está es
tipulado o galego nada máis 
que para as ciéncias sociais e 
nen sequer isto se cumpre en 
moitos casos.+ 

BAIONA: 
• Avda. Monte-real, 5 (gasolineira) 

RIVADAVIA: 
•J. Antonio, 7 (Cine Río) 

OURENSE: 
• Avda . da Ha bana, 115 

AGUARDA: 
• Joaquín Alonso, 1 



OESENVOLVIMENTO RURAL 

A Obra emprega asociacións de desenrolo 
para facer proselitismo 

Rio Lor forma parte do 
entramado do Opus no rural 
• FRANCISCO ARRIZADO 

A denúncia por parte do 
PSOE de irregularidades 
na xestión dos 
mecanismos do 
desenvolvi mento na 
Galiza, no que estaria 
implicada unha asociación 
controlada unicamente 
polo PP, motivou unha 
querela da Xunta, pero 
tamén descobriu unha [;] 

trama presuntamente ~ · 
relacionada coa .;t_ 

~ 
expansión do Opus Dei na ~ 
Gal iza. _O_C_o_ur-e~I é-u~n-ha~da~s-z-on_a_s_m_á-is-d-ep~r-im-id_a_s_e_c_on-m-ái_s _fa-lt-a -de-i-nf-ra_e_st-ru-tu-r-as-.--' 

O 19 de Febreiro de 1991 o 
Conselllo da Xunta aproba o 
Plano de Desenvolvimento Ru
ral da Serra do Cou rel por un 
importe de mil millóns de pese
tas. Algo menos de un ano des
pois, o 12 de Xaneiro de 1992, 
asínase, en Folgoso do Courel, 
o acta fundacional do Grupo Lo
cal de Desenvolvimento Rural 
Rio Lor. Un mes despois, o 13 
de Febreiro de 1992, apresénta
se, no Governo Civil de lugo, 
Acta fundacional e os Estatutos, 
co fin de inscriber todo no rexis
to e legalizar a Rio Lor. 

A Acta fundacional está asinada 
por Fraga lribarne, Cacharro Par
do e os alcaldes das localidades 
de Folgoso do Courel, Póvoa de 
Brollón, Ribas do Sil, Quiroga, 
Samas e O lncio. Maria do Car
mo Furelos Gaiteiro faino como 
vicepresidenta da Instituto de De
s en vo lvi mento Comunitário da 
Galiza. Fernando Carlos Rodrí
guez Pérez, concelleiro en Bóve
da e parlamentário autonómico, 
asina "no seu nome próprio e di
reito, a título puramente particu
lar", como indica a Acta. 

N~ comarca, por aqueles tem
pos, moita xente gabábase de 
que ia conseguir un posta de 
traballo através de Fernando 
Carlos Rodríguez. O edil era ho
me con peso en Rio Lar, exercia 
de representante do Grupo e 
era o seu relacións públicas. 

O desenvolvimento rural inte
grado das zonas de montaña é 
o obxectivos primordial de Rio 
Lar, que fai recair np Instituto 
de Desenlvimento Comunitário 
da Galiza a direción do labor 
para elevar o nível de vida da 
povoación das zonas monta
ñosa, segundo indica en Esta
tutos. 

Rio Lor, cun presuposto ordi
nário que estatutariamente non 
podia superar o millón de pe
setas, manexou no biénio 92 -
93 mil millóns, outorgados polo 
Consello da Xunta mediante o 
mecanismo de financiar obras 
que o próprio grupo apoiaba. A 
vista da documentación exis
tente, o Plano Courel e a sua 
correspondente asignación 
económica, teriase aprobado 

un ano antes da constitución 
do Grupo. O ex deputado do 
PSOE Gato Soengas decatou
se da desconexión entre as da
tas e pediu explicacións. A 
Xunta respostou cunha querela 
por "agrávio e inxúrias". O 
PSOE, mália ter representah
ción tanto na Deputación Pro
vincial como nos concellos re
presentados en Río Lor non 
obtivo posta nengun nos orga
os directivos do Grupo de De
senvolvimento. Os pedimentos 
para participar foron tan nume
ras os como as negativas. 
"Criaron unha asociación dun 
partido só para fuxir do control 
democrático da xestión dos 
fundos públicos" , afirman os 
socialistas. 

En efeito, a partida orzamentá
ria máis abultada (30 millóns no 
92 e 533 millóns no 93, en total 
563 millóns de pesetas) corres
ponde á Consellaria de Agricul
tura e aparez baixo o epígrafe 
"medidas relativas ao grupo de 
desenvolvimento". É, de todas 
as accións descritas pala Admi
nistración, a menos concreta.• 

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

A expansión do Opus Dei no rural galego 
Gato Soengas relaciona a Ria 
Lar co Opus Dei ao asegurar 
que o grupo de desenvolvi
mento "ten un matiz absoluta
mente conservador e, desde 
logo, está vencellado a unha 
asociación de caracter relixio
so claramente visíbel na Gali
za e que tamén está presente • 
na Administración pública". 

Efectivamente, segundo Gato, 
Ria Lor forma parte da rede 
que o Opus está a montar no 
rural galega. Hai un plano de 
expansión que está a utilizar a 
cobertura da admiinistración 
pública para realizar proselitis
mo entre os labregos e iniciar 
un apostolado seglar que con
solide a posición da Obra no 
seo da sociedade rural galega. 

Segundo Vázquez Portomeñe., 
irmán do conselleiro de Rela
cións lnstitucionais, e· Fernan
do Carlos Rodríguez aparecen 
como os homes aos que o 

Opus confiou o labor de ponta 
de lanza. Segundo Vázquez 

. Portomeñe preside o Instituto 
de Desenvolvimento Comuni
tário (IDC), un instrumento da 
Xunta da Galiza -o Instituto é 
público- que reparte subven
cións e coordena actividades 
da mesma índole que esas 
asociacións e insitucións públi
cas e privadas que proclaman 
a intención de contribuir ao de
senvolvimento do rural galega. 
Algunhas delas non poden es
tar máis lonxe do fin que din 
pretender. 

A Asociación de Mulleres Ru
rais (AMR) é un deses vence
llamentos do Opus. Recebe 
subvencións da administración 
autonómica e dedica o seu tra
ballo á organización de cursi
ños entre os que están os rela
cionados co traballo doméstico. 

SEstreitamente relacionada son 
esa as.ociación están as Esco-

las Familiares Agrárias, de corte 
privado. As EFA--como xa son 
coñecidas as Escalas- mante
ñen outra ligazón cruzada co 
sistema do Opus na Galiza 
através do 1 nstituto de Portome
ñe. As suas actividades están 
orientadas á formación e a inte
rrelación con outras grupos si
milares no Estado, quer dicir is
to que o traballo das EFA camí
ña cos mesmos esquemas que 
os mecanismos de proselitismo 
do Opus. 

Por último, no entramado 
IDC-Rio Lor-AMR-EFA está o 
tamén público Instituto para a 
lgualdade do Home e a Mu
ller, exendro no que se con
vertiu unha proposición para • 
criar o Instituto para a Promo
ción da Muller. o llHM ten ca
racterísticas similares aos an
teriores pero que, baixo co
bertura oficial, dá ás mulleres 
do rural alternativas próprias 
do seu sexo.+ 

L--------~~----------------~------------------------------------------------
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Un golpe 
verdadeiramente útil 
"Pinochet envelleceu; é máis pai, máis rei de todos, envolto 
nunha grande capa de vicuña. O seu exército ríndelle honores; 
desfila diante del ao paso da oca -prusiano- no fasto e 
regocixo; a festa nacional, o aniversário -vinte anos xa- do 
dia no que matou a Allende." Como di Eduardo Haro Tegglen, 
no diário EL PAIS o Luns 13 de Setembro, non importa como 
morrera. "A policía dispara -fume, bolas, balas- contra dos 
que queren ir á sua tumba a lle pór flores, ou á Casa da Moeda, 
onde se perpetrou o atraco. A policía non é de Pinochet, senón 
de Aylwin, o presidente civil: Democrácia Cristián. O partido que 
incitou o asalto, colaborou na caída de Allende, apoiada polos 
seus correlixionários do mundo: especialmente polos de ltália, 
no poder: este Andreotti complicado coa Máfia. 

"Chile representa algo moi contemporáneo: confusión , 
indeterminación, contradicción: famílias de asasinados 
convivindo cos asasinos, a democrácia honrando a festa da 
ditadura.( .. . ) Foi un éxito, un golpe de grande rendimento na 
história: acabouse o socialismo. Os socialistas do mundo 
correron a romper as suas estampiñas de Marx e a "repensar" 
-como se di agora- o seu sistema económico e social.( .. . )".• 

Sindicalismo apolítico 
"O apoliticismo sindical é un mito. A natureza política da folga 
non depende das suas reinvindicacións, nen das motivacións 
dos dirixentes, senón da importáncia do movimento e da 
condición pública do destinatário da protesta( ... )'', explica 
Antonio García-Trevijano no periódico EL MUNDO do pasado 
Luns 6 de Setembro. "A mensaxe do partido guvernamental 
sobre a condición obsoleta dos sindicatos é sintomático do 
estado no que se atopa a esquerda". 

"A esquerda política, no governo -Trevijano especifica que se 
chama a si mesma esquerda- coida que a esquerda social 
está desfasada porque ainda é reivindicativa, nuns tempos nos 
que o traballo pasou de ser unha pena a ser un tesauro. 

"Onde hai intereses de clase ou de categoría haberá conflito 
social. Onde existan salários, beneficios e liberdades haberá 
sindicatos. E onde haxa sindicatos, serán reivindicativos ou non. 
En defensa dos intereses que representan, nada pode coartar a 
sua liberdade de acción, agás as leis que definen as condicións 
mínimas de representatividade e máximas de coacción.• 

ARCADIO - NACIÓN / SAN JOSÉ-CWS 

O coniércio mundial en perigo 
"Peter Sutherland, o novo director xeral do GATT, multiplicou 
as suas declaracións, advertindo aos países reunidos na 
Ronda do Uruguai, dos perigos da liberalización do comércio 
mundial. Non haberá máis relación entre os paises que as 
normas que se estabelezan palas suas relacións comerciais", 
sinala un artigo de LE MONDE do pasado 9 de Setembro. 
"Sutherland, advirte á Franza do erro de intentar renegociar os 
acordes de Blair House sobre a regulamentación agrícola, que 
en Novembro de 1993 serán discutidos pala Comisión de 
Bruxelas e os Estados Unidos. 

"A Ronda do Uruguai, continua a xirar en torno aos problemas 
agrícolas que enfrentan non só á Europa cos Estados Unidos, 
senón tamén a países política e financeiramente menos 
poderosos, como Austrália, Nova Zelándia, Arxentina e todos os 
grandes productores de cereais e gaderia, para os que a 
prosperidade depende dos contidos estritamente agrícolas das 
negociacións" • 



"TI ES PRA MINO LOMBO DUNHA SOMBRA 
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CONCERTOS DO XACOBEO 

Nnguén fixo caso das 
recomendacións dos 

organizadores do concerto e, no 
canto de coller os autobuses 

que saían desde diversos 
pontos de Santiago, as 

parelliñas, as fam ílias 
numerosas, as pandas de 

márus e os reporteros 
dicharacheros, agarraron o 

coche. Oeste xeito, chegar ao 
Monte do Gozo o Venres 

pasado para escoitar a Julio 
Iglesias converteuse en toda 

unha odisea. Máis de unha hora 
de atascos desde o centro da 

cidade e ainda por riba, 
confusión nos camiños de 

acceso a un monte tan nomeado 
como pouco sinalizado. 

Encheu porque a Xunta regalou 15.000 entradas 

Julio Iglesias deixou de ser o César 
• MARIÁN FERNÁNDEZ pero houbo tamén moitos outros ciona"I, rostros tan coñecidos co- lnstitucionais e Portavoz do Go-

que se vestiron especialmente mo o do presidente da Xunta, verno, Vítor Manuel Vázquez 
Até Bruce Springsteen, todo un para a ocasión, tacóns incluídos Manuel Fraga lribarne, que foi Portomeñe quen, ao ver a ledicia 
xefe, saudara daquela cun boas no lodo do Monte do Gozo, por- coreado-á súa chegada con be- coa que unhas mozas acosaban 
noites, Galiza! Pero o embaixador que "calquer sacrifício que se fa- rros entusiastas de ¡presidente, ao latín lover, exclamou: "quen 
do Xacobeo, quixo deixar ben cla- ga por Julio é pouco". Non todos presidente!, emitidos, sorpren- nolo dera nos mítins". 
ro que vive en Miami, e iniciou a foron iguais de sacrificados, uns dentemente, polas gorxas dun 
actuación co típicamente america- quince mil asis- montón de xo- Repetición 
no Come on! Acompañado dunha tentes non pu- venciñas re- dos seus éxitos equipa musical que parecía máis deron botar cén desteta-
apropriada para a orquestra "Ca- man dos seu das. Fraga lri- Foi , como todos esperaban, un-
racas" -por dicer algun nome roupeiro por- barne perma- ha postal das que ternos visto 
festeiro- que para un músico que toparon de neceu senta- tantas veces na televisión. Coa 
que grava con Sting ou Sinatra, bruces cunha do seguindo man no peito e acenos habituais 
Yulio, enfundado nun impecábel invitación rega- atentamente o como o de axeonllarse para bi-
traxe negro, conseguiu arrincar os lada pala Xun- desenrolo do car o chan, Yulio foi desgranan-
berros histéricos dun público abs- ta a última ho- concerto, do nunha hora e media de con-
témio -so había un bar, a dife- ra. Yulio non acompañado certo o máis popular do seu re-
réncia doutros concertos- que era quen de en todo mo- pertorio. Cautivou ao seu público 
se compuña na sua meirande encher ao pre- mento polo con poupurris de temas moi co-
parte de xovenciñas que lle dician zo de mil pese- conselleiro de ñecidos e convertiu o famoso 
aquilo de torero, torero! e quere- tas a entrada. Ordenación "Jalisco" nun "Galicia no te ra-
mos un hijo tuyo! do Territorio e jes", no que o mexicano mailo 

Tampouco qui- Obras Públi- autóctono se misturaron dun xei-
Tiros longos xeron faltar á 0 cas, X osé to simbiótico que sementes o 

actuación "do ~ Cuíña Crespo moreno pode chegar a entender. 
Por outra banda, houbo quen noso cantante 5 e o conselleiro 
acudiu ao concerto en vaqueiros, máis interna- 0 de Relacións Non cantou aquilo de Niña a mu-

XOÁN SOLER I VOZ NOTICIAS 

jer nen Lo mejor de mi vida, que 
a bon seguro terian espertado o 
morbo dos presentes, nen tam-
pouco o prometido ''T eño sauda-
de" de Andrés Dobarro. 

Poucos eran os que recoñecían 
que Yulio cautivaba os seus co-
razonciños e moitos os que se 
sorprendían vendo caras coñeci-
das, inimaxinábeis nun concerto 
de características tan románti-
cas, pero o certo é que nengun, 
e sobre todo nengunha, se mo-
veu do complexo compostelano 
até que, o xa eterno embaixador 
do Xacobeo, abandonou o cena-
río, non sen antes interpretar o 
incombustíbel "Canto a Galícia". 

Esperemos que tal e como o 
próprio Yulio afirmou, despois 
deste concerto , xogue ao par-
chis e descanse, porque a 300 
millóns por ano non hai econo-
mia que resista, ainda que el di-
ga que iso é o que gasta cada 
vez que despega o seu avión.• 



DIADA DE CATALUNYA 

A xornada transcorreu entre a festa institucional e escasos actos reivindicativos 

A polémica do 15% 
centrou a Diada do 11 de Setembro 
• P. SOTO ! BARCELONA 

As críticas e os duros ataques 
contra Catalunya e a polémica 
en torno á cesión dun tramo do 
IRPF centraron, en boa parte, a 
celebración da Diada Nacional 
do 11 de Setembro. Un ano 
máis, os cataláns puderon cele
brar, quen asi o dexesou, a per
da da sua soberania en 1714. 
Uns optaron por lle dar un ton 
institucional á Diada e asistiron 
aos actos oficiais organizados 
ante o monumento de Rafael 
Casanova -líder da resisténcia 
contra as tropas borbónicas de 
Felipe V, durante a Guerra de 
Sucesión-, en Barcelona. Ou 
ben acudiron á recepción oficial 
que, como cada ano, organiza o 
Parlamento de Catalunya para 
os representantes das Adminis
tracións central e autonómica, 
partidos políticos, entidades 
económicas, sociais e culturais 
e estamentos militar e eclesiás
tico. Para este sector selecto e 
minoritário da povoación foi un 
dia basicamente festivo no que 
se misturaron o folclorismo polí
tico, coas oferendas florais e as 
declaracións para todos os gas
tos e para todos os públicos. 

A Diada, nesta ocasión, rexistrou menor número de asistentes. 

Xuntos, 
pero non revoltos 

Ninguén faltou á cita ante o 
monumento de Rafael Casano
va, nen tampouco ante a sua 
tumba, na localidade barcelo
nesa de Sant Boi de Llobregat. 
Unha tras unha, delegacións 
de todas as forzas parlamentá
rias, incluindo o PP, cuxos diri
xentes foron abucheados pola 
multitude, foron desfilando e 

depositando corcas e ramos de 
flores. O presidente da Genera
litat, Jordi Pujol , reiterou o que 
dixera o dia anterior no seu dis
curso institucional con motivo 
da Diada: defender -Catalunya 
e as suas particularidades fren
te aos ataques dalguns secto
res da clase política española e 
meios de comunicación madri
leños e apelar ao patriotismo 
para superar a crise e construir 
un modelo de país. Tanto Mi-

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

¡ Ambiguo contexto 
1 

¡ sócio-político 
1 

De momento, CiU segue de
baténdose nun mar de ambi
güidades e compaxina unha 
de cal de radicalismo verbal 
con duas de area de posibilis
mo pragmático. Pola sua par
te, ERC, ainda que se teña 
consolidado como opción polí
tica independentista con re
presentación parlamentária e 
integrado no seu seo a secto
res do nacionalismo de cen
tro-esquerda e do indepen
dentismo out rora marxinal, 
parece, de momento, ter toca
do teito. Ademais, enfréntase 
a sérios problemas internos, 
entre militantes que abando
nan as suas filas por discre
par coa política de reinserción 
de presos políticos levada a 
cabo polo partido, como Pere 
Bascompte, até deputados 
que non coinciden coa direc
ción e son acusados de co
rrupción e de traxectória pou
co clara, como o dirixente de 
Girona Josep Maria Reguant. 

Na orde social, a maioria dos 
cidadáns non parece estar 
excesivamente preocupada 
por estas reviravoltas da polí
tica catalana, ainda que si po-

la crise económica e o paro. 
Moitos, a imensa maioria, 
aproveitaron a Diada, que foi 
un Sábado , para se quedar 
na casa ou se ir de fin de se
mana. Mentres, seguen os 
ataques, alguns francamente 
grotescos, outros claramente 
xenófobos, contra a suposta 
insolidariedade dos cataláns 
e outras polo estilo. Os nacio
nalistas responden con con
tu ndénci a a estas críticas, 
desde a JNC, xuventudes de 
Convergéncia Democrática, 
que, con motivo da Diada, 
reinvindicou a autodetermina
ción e a soberania para Cata
lunya, até Esquerra Republi
cana, que afirma que Cata
lunya está expoliada por Es
paña. Os partidos estatalistas 
tan ouvidos xordos ou se pro
núncian moderadamente, ain
da que os socialistas daqui, 
todo sexa dito, máis dialogan
tes que os seus colegas bas
cas ou extremeños en temas 
nacionais, fixeron un chama
mento para construir un novo 
catalanismo político, "desde o 
consenso", que "substitua ao 
postpujolismo" e cun obxecti
vo "federalista''.+ 

________________________________________________ J 

quel Roca, en nome de CDC, 
como o democristián Josep An
toni Duran i Lleida, en repre
sentación de UDC, e outros di
rixentes da coalición Conver
géncia i Unió (CiU) destacaron 
aspectos esenciais das reivin
dicación s nacionalistas pen
dentes, como ·a criación dun 
tramo do 1 RPF ou maiore·s 
competéncias en matéria de 
autogoverno. Duran i Lleida 
deu na diana, ao recordar que 

o Estado español é plurinacio
nal, pluricultural e plurilingüísti
co. Os socialistas do PSC in
tentaron quitarlle ferro ao asun
to e o alcalde de Barcelona cri
ticou a Pujol polo que conside
rou un ton excesivamente "rei
vindicativo" nas suas declara
cións, nun momento en que ga
ña terreo "o consenso". Rafael 
Ribó, en nome de IC, reivindi
cou unha Catalunya progresis
ta e ao servizo das clases tra-

balladoras e lamentou o "anti
catalanismo primário e feroz" 
que colea en moitas partes do 
Estado español, mentres que 
os dirixentes de ERC defende
ron a idea da independéncia e 
a soberania como obxectivos 
irrenunciábeis. 

Xornada reivindicativa 

ERC foi o único partido con re
presentación parlamentária que 
convocou aos seus militantes e 
seguidores a manifestarse na 
rua, tanto en Barcelona como 
neutras cidades do Principat . 
No acto reivindicativó organiza
do na capital catalana participa
ron, baixo o lema "Independen
cia é progreso", unhas 7.000 
persoas, menos que en anos 
anteriores. Representantes do 
BNG e de Eusko Alkartasuna 
asistiron á manifestación e a 
outros actos reivindicativos, co
mo o que se celebrou no Fos
sar de les Moreres, lugar onde 
están enterrados numerosos 
patriotas cataláns mortos du
rante a Guerra de Sucesión. En 
xeral, todo resultou bastante 
deslucido. Houbo menos xente 
que acudiu a este tipo de con
vocatórias, e estas desenvolvé
ronse nun contexto de monoto
nia e retina militante que che
gou a ser asfixiante. A decisión 
de pequenos colectivos inde
pendentistas como Catalunya 
Lliure ou 1 ª Assemblea de Uni
tat Popular de compartir a rua 
con ERC, ainda que sen xuntar
se, non deu a esa xornada, polo 
menos en Barcelona, un ton 
máis colorista nen sacou do so
por máis ou menos asumido a 
moitos dos seus seguidores.+ 



QS SUBTERRÁNEOS DA LIBERDADE 

Jorge Amado 
10s meniños brasileiros sen lar son once millóns, 
tantos coma un país da Europa' 
• G. LUCA DE TENA 

O bahiano Jorge Amado 
representa o 
compromiso entre a 
revolta e os mitos que 
soldan os dias dunha 
vida. Cento setenta 
títulos traducidos a 31 
linguas descreben a 
traxédia dunha 
sociedade inxusta pero 
tamén o humor, a alegria 
e a sabedoria popular. 
Invitado ao congreso do 
Pen Clube en 
Compostela, o escritor 
fala nesta entrevista da 
crise profunda do Brasil 
e do ocaso da pequena 
burguesia cómplice dos 
pobres que tan ben 
representa a sua 
novelística. 

Nos anos 60 o Brasil proxecta
ba cara Europa a imaxe dun 
país rico e feliz; nos 90 é pobre 
e patético. Que pasou? 

Nos sesenta viviamos un momen
to moi particular na vida brasíleí
ra. Saiamos dunha série de go
vernos dítatoriaís, populistas e 
pouco democráticos para o go
verno de Juscelino Kubistcheck. 
Un governo moí especial porque 
con el houbo democrácia política. 
Ao mesmo tempo era progresista 
no sentido de implantar a indus
trialización: fábricas de automó
beis, aceirias. Foi un momento 
particular da vida do Brasil coa 
retirada da capital da costa para 
o interior de onde se espallou pa
ra o país todo. Esta onda prose
guiu durante o governo de Jánio 

Quadros que durou apenas sete 
meses. A política exterior do Bra
sil mudou completamente durante 
este tempo breve. Até aquela, es
ta política tora sempre réplica da 
política exterior de Washington. 
Durante a ditadura militar un mi
nistro do interior dixera que todo 
o que era bon para os Estados 
Unidos era bon para o Brasil. Já
nio Quadros modificou aquilo. Na 
sua conceición o Brasil era tercei
ro mundo e non podia ficar ca 
acomodo do primeiro mundo. Na 
sua mesa de traballo tiña os re-· 
tratos de Nehru, Nasser e Tito. O 
Janga traia con el a marca do po
p u l ismo anterior. Entrou nunha 
demagóxia obreira que criou un 
clima que abriu a direita brasilei
ra, o golpe militar. Vinteun anos 
de ditadura que seguiron taran un 
desastre para o país. Un país que 
avanzaba ticou nas mans dos mi
litares, totalmente incapaces, ávi
dos de poder que asentaron a co
rrupción como forma de governo. 
Estabeleceron a ditadura e des
t ru i ron a economía. Dos vinte 
anos de ditadura militar saimos 
coa maior débeda externa do 
mundo e cunha inflación altísima. 
A débeda aumenta continuamen
te porque non damos pagado nen 
os intereses. A inflación medra de 
cote. Agora está en máis do 32 
por cento ao mes. 

Só hai ricos e pobres 

Que pasou na sociedade du
rante este tempo? 

A sociedade brasileira non avan
zou. Adiantamos política e cultu
ralmente. A povoación medrou 
moitísimo pero a sociedade non 
só permaneceu inxusta senón 
que a inxustiza aumentou. Hoxe 
estaba a ler unha entrevista cun 
home de Lugo que voltou do Bra
sil despois de 42 anos e di unha 
frase verdadeira: "A inflación ter
minou coa clase média no Brasil". 
Era o naso factor de equilíbrio. 
Hoxe só ternos ricos e pobres ain
da que os ricos seguen a ser un
ha minoría ínfima; os pobres en-

Hai once millóns 
de meniños sen lar 
e os asasinatos son 
contínuos. Dame 
gana de chorar 
cando falo disto. 

tanto creceron imensamente. E 
ainda máis: a miséria aposentou
se. É máis terribel hoxe a miséria. 
Sexa no campo, onde continua a 
predominar un rexime de explota
ción da terra de latifúndio, con 
servos da terra; sexa nas grandes 
cidades, que medraron dun xeito 

artificial. A miséria abrígase nas 
vilas de folla de lata con miles e 
miles de persoas. Os problemas 
agraváronse de xeito enorme. 

Sobre os meniños que habitan 
nos arrabaldos escrebera no 52 
Capitáes da Areia. 

Pero daquela eran uns poucos mi
llares de nenos. Hoxe son once 
millóns: a povoación dun país da 
Europa. Esa miséria trouxo a vio
léncia. Un país que era feliz deixou 
de ser feliz. Eu non diría que dei
xou de ser alegre, porque o pavo 
brasileiro é extraordináriamente 
forte, que conserva a sua alegria 
de viver. Se cadra debémosllo en 
grande parte ao negro que chegou 
ao Brasil na máis desgraciada das 
condicións humanas, a de escra
vo. Pero que nos salvou da melan
co l ia portuguesa. O pavo portu-

¡---------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Todos os dias matan meniños 
Que resultado darían hoxe un
has eleicións no Brasil? 

Hoxe gañaria o Partido dos Tra
ba/hadares e o Lula formaría go
verno. Moi ben. O Lula di que vai 
facer un governo de esquerda 
democrática. Seria o primeiro no 
mundo porque até o de hoxe os 
governos de esquerdas no mun
do caracterizáronse por teren si
do ditaduras terríbeis. Mire para 
o governo do Sadam Hussein ou 
o do naso amigo da Síria! O Lula 
paréceme un home moito sério E? 
honrado. Pero e o seu partido? E 
unha mistura de tuda. A unidade 
da frente existe porque existe o 
Lula, senón dividiríase en non 
sei cantos grupos pequenos e 
partidos. Non son profeta. Son 
un home de 81 anos e resúltame 
difícil dicer aquilo que non pen
so. Todo pode acontecer no Bra-

sil. A carnación social pode ser 
terríbel. Pense que hai once mi
llóns de meniños sen lar. lsto é 
algo inimaxinábel: todos os días 
matan nenas. Dame gana de 
chorar cando falo disto. De re
pente pode haber un asalto aos 
supermercados e empezarán a 
matar xente. Hai outros elemen
tos terríbeis de perigo como a 
droga. O Brasil comeza a ser in
vadido pala máfia da droga. E o 
Brasil non é a Colómbia! Colóm
bia é un pequeno país e Brasil é 
un continente. Se esa máfia da 
droga dominar o Brasil, non se 
sabe o que pode pasar: come
zan a corromper a vida política, a 
policía. Podemos ter unha dita
dura mañá, sexa política, ideoló
xica ou militar. Os perigos son 
imensos ainda que ao mesmo 
tempo hai unha pequena via de 
escape. 

Que via de saida propón a es
querda 

Unha parte considerábel da es
querda no Brasil está nun proce
so de radicalización. Radicais no 
sentido de regresar á ditadura do 
proletariado. Mesmo que non se 
diga da boca para fara porque 
hoxe non é facil defender esa 
proposta. Pero quera lle dicer al
go que me esquecera ao falar
mos da reforma agrária; quen foi 
o que máis fixo no sentido dunha 
loita real para a reforma agrária 
no Brasil? Eu dígolle que foron 
os curas da Teoría da Liberación. 
Non sei como é o catolicismo 
destes curas ... eu non son nen 
cura nen católico. Pero de feíto 
foron eles os que organizaron as 
cooperativas de traballadores da 
terra e as comunidades de base, 
etc., que é onde se sustenta o 

prestíxiq do Partido dos Traba/ha
dares. E unha base que padece 
hoxe a opresión deste Papa ex
tremadamente reaccionário. Eles 
non deixan de pertencer a esa 
organización de direitas que está 
nas mans do Opus Dei ainda 
que conseguen facer causas. 
Antes perguntábame tamén co
mo se pode facer cos índios. Fa
lernos por exemplo do problemas 
dos garimpeiros, os buscadores 
de ouro. E unha xente que non 
debería ter díreito a ese tipo de 
traballo porque esa busca de ou
ro polue a natureza, mata os ín
díos, corrompe. A busca de ouro 
converte aos índíos en cómpli
ces, dunha parte, e extermínaos 
por outra. O ouro non trai avan
taxe nengunha nen sequer para 
aqueles que van extraelo. Só xe
ra víoléncía, prostitución, degra
dación de menores.+ 

gués é extraordinário, con grande 
capacídade de traballo e vitalída
de ... pero, olle, é melancólico: tal
vez máís voltado para a marte do 
que a vida, e envolto nese manto 
de saudosímo e catolicismo e para 
o cal a alegria era case un pecado 
e a virtude triste. O negro non tiña 
noción do pecado. Era vital. mes
mo nos lugares en que chegou co
mo escravo, deunos esa capacida
de de facernos á festa nas máis 
duras condicións. Esa é a realida
de. É unha realidade moi triste. So
bretodo nos aspectos económicos 
e non tanto nos políticos como vi
mos na recente expulsión de Co
llar de Mello, o presidente corrupto. 
Pero fara da democrácia política, 
que está sempre baixo ameaza ao 
non estar acompañada de demo
crácia social, a situación é terríbel: 
miséria, inflación, débeda externa, 
e unha sociedade violenta e desa
gradábel. Mais eu son optimista 
porque teño confianza neste pavo 
brasileiro. A mistura de sangues e 
razas producira un pavo mestizo 
cunha grande forza criadora e 
grande capacidade de resisténcia 
para as más causas da vida. 

Todo o mundo fala 
de reforma agrária 
no Brasil, de direita 
a esquerda. Mais 
ninguén ten un 
programa concreto. 

Escritores 
ao lado do povo 

Un escritor europeu dixera que 
despois da barbárie nazi xa 
non seria posíbel facer literatu
ra corno antes. Que literatura 
se pode facer nun país corno 
Brasil que extermina aos seus 
próprios tillos? 

No decorrer da nasa história lite
rária, os escritores sempre tive
mos unha posición de loita ao la
do do naso povo e polo tanto non 
creo que haxa mudanza. O país 
da nasa literatura, o poeta Gregó
rio di Martas é un mulato bahiano 
cuxa poesía estivo proibida du
rante séculas como pornográfica. 
Non era tal: era unha poesía de 
loita contra o colonialismo e de 
crítica aos donas da vida do país. 
A abolición da escravatura no 
Brasil contou coa poesía e cos 
escritores dunha forma moí com
batente e activa. Castro Alves e 
Luíz da Gama, un branco (como 
un brasíleiro pode ser branca) e 
un negro (como un brasileíro po
de ser negro) , quer dícer, dous 
mestizos, simbolizan ese comba
te da literatura brasíleira pola 
abolición da escravatura e pala 
república. Hoxe a literatura brasi
leira é moíto máís complexa e rica 
de matices pero fundamental
mente os nasos escritores estive
ron ao lado do pavo, contra a mí
séría e a opresión e por unha so
ciedade menos ínxusta e máís 
fraterna. Se cadra desde a Euro
pa esta pergunta debería ser res
postada doutro xeito. 

Antes talaba da desaparición da 
clase média que vostede repre· 
sentou no arquetipo de Dona 
Flor como aliada natural do pro
letariado. Como afecta este cám
bio social á novela do Brasil? 

Hoxe toda a novelística brasileira 
referente á clase média é bastan-
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ande te dramática. Xa non conta unha relación entre o home e a natu-
Llida- vida como a que eu escrebin de reza e nos princípios da convi-
,: tal- Dona Flor e a sociedade en que véncia. Non lle parece que a 
e do vivia. Non tiña os problemas que esquerda chega tarde de máis 
1anto hoxe ten: proletarí zas e, fica po- a esta comprensión? 
para bre. Hoxe xa non ten quen lle ser-
cado va e ten que alimentarse e habitar Eu falo como home de esquerda: 
1 tiña moito piar. Mais eu non son un a esquerda foi por moitos anos a 
mes- novelista da clase méia ... bandeira do progreso pero só isa. 
u ca- Non era o reflexo do progreso nen 
cid a- Despois de seguir en Compos- a comprensión exacta dos proble-
máis tela o 60 Congreso do PEN Clu- mas. A esquerda histórica vivia 
1lida- be, como lle parece que a inte- moito menos en función do Brasil 
. So- lectualidade do Norte está a do que da Unión Soviética. Aquilo 
1icos aprezar os problemas do Sul? que lle dicia antes en relación coa 
10 vi- direita e os Estados Unidos, no 
Ca- Paréceme que o Norte, no sentido sentido de que o que era bon para 

upto. do Primeiro Mundo, está hoxe Washington era bon para o Bra-
ítica, moito máis voltado para os seus sil, a esquerda, sen o dicer, consi-
:a ao próprios problemas que son gra- deraba que o que favorecía á 
~mo- ves tamén, tanto políticos como Unión Soviética era bon para o 
ríbel : económicos. E en especial está Brasil. lsto era falso. O problema 
3rna, voltado para os problemas do Les- do índio? A esquerda nunca se 
lesa- te. Comprender e solucionar os preocupou diso. Había uns ecolo-
nista problemas do Leste non é fácil. Os xistas ... os irmáns ... Vilas Boas, 
pavo de lugoslávia non se dan solucio- pode ser? Non eran homes de es-
1es e nado nen os dos países árabes. O querda pero preocupábanse do 
stizo ano pasado o Governo francés fi- problema. Os índios para a es-
ra e xera unha reunión en París con querda eran un peso marta. A es-
~ncia políticos e intelectuais da Franza e querda só tiña ollas para o que 

da América dita latina. Digo isto chamaba proletariado mesmo 
porque nós somos latinos mais cando non existía tal causa no 
non só latinos: no Brasil somos Brasil, porque é moi recente. A 
africanos e indíxenas tanto como esquerda actuaba ideoloxicamen-
latinos. Naquela discusión, á que te, con conceitos traídos de tora, 
asistian homes especializados na o que condicionaba a sua visión 

:l 
América, eu fun dos que abriron o xeral dos problemas brasileiros. 
debate e pedin un xesto de amor lsto non mudou: continua a ser 

a da nova Europa para connosco. así. O discurso da esquerda se-
Mais eu non vexo que isa ch~ue gue a ser atrasado. Hoxe é difícil 

ta a existir porque os intereses euro- a esquerda no Brasil recoñecer 
peus están moito máis voltados que quer a ditadura do proletaria-
para o Leste. Non creo que a polí- do. Mais o seu discurso conduce 
tica de países como os Estados a isa. A direita é atrasadísima : re-
Unidos e da Alemaña estexa inspi- presenta a propriedade da terra e 

o. rada pala democrácia e o huma- o atraso cultural e económico. 
nismo senón polos seus intereses. 
A guerra do Golfo e a sustentación 

Hoxe toda a do conflito entre xudeus e ára-
bes ... Só agora tentan apagar a 

novelística brasileira fogueira da guerra porque rema-

que tau a Guerra Fria. Antes era unha referente á clase 
i xa guerra dos norte-americanos e 

ratu- dos soviéticos, non é? média é bastante 
tura Un Sul interior dramática. Xa non orno 
;eus 

Estanmos a talar de Norte e canta unha vida 
Sul, pero non considera que como a que eu 

. lite- dentro do Brasil os índios re-

ti ve- presentan un Sul ínteríor? escrebin de Dona 
.O la- Non, non, non . É preciso enten- Flor e a sociedade 
1 non 
país der que os índios son parte do 

en que vivia. 
egó- pavo brasileiro. Por veces as cou-

sas son colocadas como se hou-iiano bese un conflito entre o pavo do 
l du -
ifica. Brasil e os índios. Non existe ese 

a de conflito. Leve canta que o Brasil é 
A reforma que non chega e de un país que preservou apesar de 

país. todo aos índios. Que outro país 

a no de América preservou aos seu ín- En que deberia mellorar esa vi-
cos díxenas, dígame? sión limitada da esquerda? 

::om-
A Guatemala ... es e Ah ... eu non sei. Eu son só escri-

:orno 
A Guatemala? Ten unha povoa-

tor, non ideólogo. A miña visión é 
:o) e limitada. Pero todo o mundo tala 
> po- ción indíxena mais misturada con de reforma agrária no Brasil. Pero 
:ious sangue español, mais índios mes- unha causa que é tan absoluta-
nba- mo non hai. Nós ternos índios sel- mente necesária para que o país 
pala vaxes. Poucos porque mataron ca- progrese como o cámbio da pro-
poi a se todos e continuan a matar. Pero priedade da terra ... Pois todo o 
1rasi- eles sun oprimidos palas mesmas mundo tala dela, de direita a es-
! rica forzas anti-sociais que oprimen ao querda. Mais ninguén ten un pro-
1tal- povo brasileiro: latifundiários, impe- grama concreto de reforma agrá-
;tive- rialistas, multinacionais ... Pero o ria. Nunha entrevista recente per-
:l mi- povo brasileiro non persegue a nin- guntaba onde estaban os progra-
:l so- guén. Outra causa é a división mas da esquerda para a reforma 
11áis Norte-Sul dentro do país. Se Sáo agrária ... O significado do que é la-
:uro- Paulo non fose un Estado da Fe- tifúndio non pode ser o mesmo en 
res- deración Brasileira seria un país do Sáo Paulo que na Amazonia ou 

primeiro mundo. Pasa ao contrário Goiás. Nengun partido, nen os di-
que na ltália, onde o Norte é rico e tos libarais nen os de esquerdas 

n da o Sul pobre. Ainda asi, a riqueza ten un programa. Un amigo meu 
~pre· non é mellor distribuída no Sul ca dirixente do partido comunista fa-
)o na no Norte. Tanto no Sul como na loume do programa de reforma 
pro- Norte á maioria só lles cabe a po- agrária. "Ulo"?, pergunteille. Non 
:ám- breza e a miséria. existia tal causa. T ería que haber 
? unha reformulación dentro de nós 

Hai que recoñecer por fin mo- mesmos para que nos libertemos 
ileira dernidade nas culturas indíxe- de todos eses prexuízos e vícios 
3tan- nas de América, sobretodo na _ que turban a nosa visión.+ 

ANXO IGLESIAS 



16. tº~~~~6T~~EMBRODE1993 GALIZA E MUNDO 
~~~~~~~~~~~~~-------~~~~~~~~~~~~~-

~ ~~IA~A~L~D=--=-E~A~G~L~O=-----=--B~A~L=--~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

"Se non fose por 
lribarne/ / 
quedariamos coa 
gana". Unha nota do 
Gabinete de 
Comunicación da 
Xunta anúncia as 
actividades do 
Presidente P?ra 
Martes 14: "As 
dezaseis horas Fraga 
acudirá ao restaurante 

• Don Pepe (Montouto 
s/n) para tomar café". 
Unha liña máis abaixo 
explica que se trata 
dun cafe multitudinário 
con peregrinos de 
Xaén. Romaria do 
Monte do Cortado. 

A Campaña é unha 
festa. Os conselleiros 
desertan os seus 
despachos e buscan 
cámara nos Milagres 
de Mondoñedo, nos 
Milagres de Amil, na 
Virxe da Barca. 
"Virxen bendita; que 
fique como estou", 
dinque é a rogativa 
máis repetida. 

Julio, Julio! A porta 
do Hostál f erve de 
congregantes de 
Iglesias mentres o 
artista prepara con 
gargarexos de xarxa o 
salaio en Si bemol. Un 
turista alemán sai do 
vello hospital cara o 
Obradoiro. "De que 
Julio falan?" pergunta 
aos porteiros. 
"Iglesias", explícanlle. 
O teutón sinala as 
torres do Obradoiro: 
"Catedral?". "Non, 
non. Monte do Gozo". 

Unha patrulla de 
limpadores frega 
aficadamente o 
estaribel no que vai 
cantar Julio. Cairon 
catro pingas e vai 
comezar o concerto. 
Tres pingas máis e 
repiten febrilmente a 
operación con toallas 
de papel cor rosa. De 
a pouco chega Fraga. 
"Non hai con que 
secarlle a cadeira ao 
Presidente?", pergunta 

Solta o cabo, 
Caralla! 
Non ·sei a que ven a polémica 
vertida nos xornais a respeito 
dos galegas da Arxentina, verbo 
do galega que se está a falar na 
Galiza. Coincido plenamente co 
artigo de Carlos Luís Rodríguez 
na Voz de Galicia cando fala de 
que os emigrantes cando che
gan para gastarse os cartiños 
nas vacacións ou porque non te
ñen outro remédio, tópanse cun
ha tala diferente á que ~abia 
cando deixaron esta terra. E ben 
certo. Se non dígame a min, sr. 
director, desde cando se di A 
Coruña cando todos sabemos 
que é A Gruña ou de onde ven 
disfarzar as Póvoas que hai na 
Galiza co nome de Pobra. lso 
non o entenden nen os ingleses, 
como aquela whiskeria que ha
bía na estrada de Caldas a Pa
drón e que se chamaba River 
Red cando todos sabemos que 
en galego se dí Red River. A 
que ven entón tanto escándalo. 
Será talvez polo programa de 
Carlos Luís na TVG que empre
ga un galega tan torpiño e ridícu
lo que non o entende nen Deus. 
Lembro que na miña época de 
navegante os galegas identifica
bá monos polo mundo adiante 
polo vocablo "caralla". Cando 
nas esclusas de Holanda vias a 
manobra dun barco e ouvias 
aquilo de "salta o cabo, caralla", 
axiña oubedecian holandeses, fi
lipinos e noruegueses. É que ali 
habia un galega, caralla.+ 

Al.ExANDRE BERNARDEZ 
(AMES-A CORUÑA) 

Miséria moral e 
incapacidade 
intelectual 
O dia en que Manuel Fraga deci
diu disolver o Parlamento e con
vocar eleicións, despois de afir
mar que non entraria en descali
ficacións, non ten empacho en 
afirmar que os do BNG padecen 
incapacidade intelectual e misé
ria moral. (Cito de memória). 

Voulle explicar a Manuel Fraga 
como eu vexo as cousas para 
que vexa en que medida difere a 
miña perspectiva da sua. Qui
zais a sua crítica fose máis crí
bel se calificase 
aos frentistas 
de utópicos , 
idealistas, etc. , 
pero certamen- Cabe dentro 
te o de incapa- da 
ces creo que é 
excesivamente sensiblilidade 
extemporáneo 
e abusivo tanto a manipulación 
dirixido ao 
BNG, como en 
xeral aos de
mais partidos 
parlamentários 
galegas. Impli
ca por outra 
parte un des
prezo de cara 
aos seus cento 
e pico mil elei
t ores, pasto 
que se lle está 
dicendo que 
son tan mente-

máis 
descarada que 
nunca se deu 
dos meios 
públicos 
en benefício 
persoal. 

catos que non saben elexer per
soas de valía. O descalificativo 
de "incapaces intelectuais" e 
"míseros morais" é máis asumí
bel referido ás decenas de parla
mentários do PP e do PSOE que 

VOZ CAMBIANTE 
XOSÉ Cm CABIDO 

Saraganea, agora mesmo a cousa electoral soamente saraganea 
de cando en vez. Polo demais, todo mesura e contención de 
xestos, promesas de que as Promesas se van facer con sensa
tez, en democrática lide, e todo cristo de igual a igual... . 

ccSi, pero sen excesos, porque a natureza, mesmo en política, 
non nos fai a todos da mesma estatura, coidadiño. Non valen 
patadas en órganos vitais, non valen insultos. Nada de culpas, 
aquí a culpa é das circunstancias económicas e socio-políticas 
~unha palabra composta a tempo sempre impresiona ó con
trario, perdón ó adversario-. Eu respétote pero non comparto 
a túa fodida opinión de comunista pervertido, a ver se nos po
ñemos claros. ¿Fascista eu?, pero se cando eu nacín á política 
Franquiño xa fedía. Por outra parte, non convén perder o tem
po en descalificacións persoais, o que importa é levantar o pa
ís. ¿Que país?, o dos paisanos. Aquí hai itio para todo e o 
que non se sinta cómodo carretera. Que isto non é Cuba nin a 
ex Unión Soviética. Nunca se lle negou a saída a ninguén, e 
sobran exemplos de galegos instalados por Europa e por Am / -
rica adiante. Un privilexio. Vivimos en democracia, incluso en 
épocas de recesión, e repartimos as duras e as maduras. O qu 
non se pode consentiré a manipulación da conciencia pública . 
Industria, pois industria, logo non me veñas con que contami
na. ¿Paro?, pero que paro, aquí o que non traballa é por que 
non quere, e senón que llo pregunten ós mouros. Que por cer
to, xa podiades marchar todos vós para o deserto e que viñe
sen os mouros a traballar, rojos, cabrones, que sois unos rojos 
enemigos de la unidad de la patria . Si volviera el 36, os íbais a 
enterar de lo que vale un peine. ¡Joder, es que me caliento/ .. + 

pasan os seus días, con pena e 
sen glória, asentindo silenciosa 
e devotamente ao que propoñen 
os seus líderes e cunha total e 
piadosa submisión ao que lle in
sinuan desde Madrid, con ob
xecto de non perderen o seu es
can o, ainda que iso repercuta 
negativamente sobre o porvir da 
nosa terra. 

Para ser críbel, inclusive de ca
ra ao seu eleitorado, debe for
mular proposicións máis asumí
beis que a de que a de que Xo
sé Manuel Beiras é un raquítico 
intelectual, porque a impresión 
que ternos moitos é que está a 
pensar o contrário cando tal afir-

ma e que xamais aceitará un 
debate cara a cara co líder fren
tista en período eleitoral. De
móstrenos, señor Fraga, que 
estamos errados e atrévase a 
demoler despiadadamente e 
sen nengun xénero de contem
placións a tal raquítico candida
to como indigno de dirixir nunca 
xamais os destinos da Galiza. 
Teríanos en primeira plana con
templando como o degolaba 
coa mesma autoridade coa que 
nos seus tempos gloriosos dicia 
que "la calle es mía" e receberá 
o naso aplauso por esclarecer 
definitivamente a nosa modesta 
capacidade intelectual. Os gale
gos deberían amostrarlle por tal 

GONZALO 

feito un sincero e duradeiro 
agradecimento. 

Un debate con Xosé Manuel 
Beiras permitiríanos tamén sa
ber aos espectadores que con
templamos a res publica desde 
a barreira, en que radica a mí
seria moral dos membros do 
BNG, que a miña cativez inte
lectual, por máis que non per
tenzo a esta organización, non 
me permite captar. Eu observo 
que as sensibilidades a respeito 
da moral son moi diversas e 
desde logo a sua non é concor
dante coa miña. Parece que 
dentro da sua cabe perfeitamen
te, entre outras causas, a cola
boración co rexime ditatorial, re
presivo e sanguinário que du
rante tanto tempo asolou ao Es
tado español , conculcando os 
máis elementais direitos indivi
duais e pisoteando a quen de
fenderse os direitos das colecti
vidades diferenciadas, como V. 
sabe moi ben. 

Tamén cabe dentro da sua sen
sibilidade a manipulación máis 
descaradas que nunca se deu 
dos meios públicos galegas en 
benefício persoal e sen permitir 
que, entre outros, tamén os 
meus candidatos podan apare
cer nos mesmos. ltem máis, a 
compra dunha imprensa privada 
silenciaria mediante subvencións 
a eito e de "tapadillo". Non deixa 
tampouco de producirme un forte 
desgasto que aes meus cartas 
non se lle busque mellar destino, 
que se empreguen en hiperboli
zar os defectos doutras forma
cións e morixerar os da sua. 

Tamén cabe dentro da sua sen
sibilidade a reforma unilateral do 
Regulamento da Cámara im
pondo, sen razón nengunha que 
o xustifique e desde unha maio
ria partidária as normas de pro
cedimento pode ser o meu. 

Tamén cabe dentro da sua sen
sibilidade o destrago descarado 
dos fundos públicos para darse 
autobombo nos meios de comu
nicación e para mercar vonta
des políticas. Pode observar, 
don Manuel , como nestas cir
cunstáncias, e tendo en canta a 
maiores que a nosa nación ga
lega non marcha, o meu voto 
non pode ser de momento para 
o seu partido.• 

Destrago 
doPEN 

R. CARV ALI.AL 
( ANTIA 

Perante a celebragom do Con
gresso do PEN Clube na cidade 
de Santiago de Compostela, a 
Associac;om Galega da Língua 
denúncia os seguintes factos: 

A AGAL considera escandaloso 
e preocupante no contexto da 
defesa das liberdades democrá
ticas deste país que se destine 
umha quantidade tam importan
te de fundos públicos dos gale
gas, nuns momentos de gravís
sima crise económica, para 
subsidiar umha actividade pro
movida por umha associagom 
de carácter privado, quando es
critores , colectivos , asso
ciac;ons, profissionais e pessoas 
som discriminados, perseguidos 
e mesmo sancionados por re
presentates do governo galega, 
simplesmente por razons de lín
gua, de ideologia ou por serem 
críticos com o discurso do po
der, que busca a assimilagom 



Para a AGAL surreende que no
mes de escritores aparecidos ne
tes dias nos jornais contribuam 
com a sua presen9a a apoiar a 
política cultural de um goberno 
que se caracteriza fortemente 
pala sua política de perse
gui9om, marginaliza9om e aten
tados contra colectivos, asso
ciagons e escritores, por isso 
considera que nom é de recibo 
que a junta dilapide 40 milhons. + 

0 CONSELHO DE AGAL 

Liberdade 
normativa 
e tolerancia 
O passado dia 4 de Maio, a sala 
do contencioso-Administrativo do 
Tribunal Superior de Justiza de 
Galiza (secc;om terceira) pronun
ciou a sentenc;a 1992, conse
quencia do recurso número 
7.942/1992 polo que o "Consello 
da Xunta de Galicia" recorreu os 
estatutos elaborados pala assem
bleia em pleno da Universidade 
de Vigo. Estos estatutos apresen
ta vam um total de doze artigas 
cuja legalidade era posta em en
tredito pala parte recorrente. 

O T.S.J.G. diz que a finalidade 
do artigo 254 é dar fundamento 
e legitimidade a escritos e publi
ca9ons neutras 
normas por ra-
zóns científico-
linguisticas, ere-
mos que de so- Com esta 
bra avaladas 
por inúmeros 
trabalhos de 
personalidades 
das ciéncias da 
linguagem, con
gressos, encon
ros e concordes 

se ten~ 
abre-se a 
dúvida de que 
estratégias 
se utilizarám 

com a tradic;om contra o 
romanista, gale-
g u ista e hispa- lusista. 
nista. Por isto, 
julgamos que o 
rigor científico 
deve estar por acima de qual
quer conveniéncia polltica anti
galega que só procura dos ci
dadaos o voto cada quatro anos 
para logo esquecer-se deles, da 
lfngua e de tudo. As razons do 
T.S.J.G. incluem os motivos ge
ográficos, ja que o idioma de 
Galiza pertence ao ámbito ibero 
Romance ocidental, nom ao 
central; motivo do polimorfismo 
linguistica. Razons consuetudi
nárias e históricas. Mas ao osta
rem estes motivos a margem 
dos estritamente políticos, como 
dizemos, ate se reconhece na 
sentenga a existencia dumha 
demanda social -chame-se 
reintegracionismo, lusismo ou 
simples coerencia- que o po
der so empenha em negar ou 
em converter na típica "minoría" 
dos quatro loucos e um tambor 
que alborotam som razom. Tam
bém so contemplam razons his
tóricas, quer dizer, umha unida
d e gráfica, morfológica e se
mántica que desde há oitocen
tos anos mantém com sobrada 
coerencia na sua evolu9om a 
língua que desde a antiga Galla
ecia se estendeu polo sul até o 
Algarve e que da franja ociden
tal da península ibérica saiu em 
boca de marinheiros e dos colo
nos para o Brasil, para Angola, 
para Moc;ambique, para Timor, 
para Sao Tomé e para outras 
antigas colónias portuguesas. 
Face isto, muitos partidários da 
normativa oficial ou espanhola, 

Agora que as eleicións auto
nómicas se achegan, conviria 
saber onde están -e non falo 
de xeografia- cada un dos 
partidos políticos e cada un 
dos seus líderes. Neste sen
so, gostaríame lembrar unhas 

1 verbas de Manuel Fraga -
"eu nunca fun un home de di
reitas"- e matizalas: 

1 ) O presidente da Xunta esti
vo e está á direita do que en 
Europa se entende por direita; 
quer dicer , da Democrácia 

em vigencia desde há pouco 
mais de dez anos, negam que 
outra ortografía diferente da que 
eles empregam ao escrevesso 
nos últimos 160 anos. Neste 
af ám de confussom do poder, 
sacralizam-se lago grandes vul
tos da nossa cultura dizendo -
como diz Alonso Montero- que 
Rosalia era umha mulher provin
ciana, e quase ignorante por ter 
usado grafías como o "<;" ou o 
acento circumflexo; enquanto se 
silenciam as ideais manifestas 
de vultos como Castelao ou Vi
queira a favor da unidade lin
guística galega-portuguesa, em
bora Castelao nom as levasse á 
prática na escrita. Lembremos 
outros autores proto-reintegra
cionistas como Pintos (usava "j'', 
"g" e "x" de forma etimológica) 
ao igual que Pondal, enquanto 
outros como o Padre Sarmiento, 
Noriega Varela e Correa Calde
ron utilizavam "nh" e nom a ban
deira gráfica espanhola ("ñ") que 
ainda usam muitas pessoas au
to proclamadas nacionalistas. 

Para tuda isto, a sente9a sublin
ha como lugar próprio para o de
bate normativo e normalizador 
precisamente a universidade, 
nom já porque tenha o direito, 
mas porque já é dever debatelo 
nesse ambito. Seria quando me
nos curioso que Einstein, Saus
sure, Newton, Darwin levassem 
as suas teorías a taverna do bai
rro o nom as aulas. Que nós sai
bamos, as únicas universidades 
que nom admitem discrepancias 
som as Univessidades islámicas 
do lrám em que o integrismo 
chiita se ensina como única ver
dade válida para todo ser vivo. 
Portanto, nom debater o proble-

Cristiá e ainda dos conserva
dores británicos. 

2) O líder "popular" estivo á 
direita da direita que protago
nizou a transición española. E 
isto por duas razóns: porque 
AP situouse á direita da UCD 
e, sobretodo, porque o xefe 
do Executivo galega avogaba 
por unha abertura menor que 
a defendida por Suárez. 

3) Cando Fraga declara que 
nunca foi un home de direitas, 
non quererá dicer que nunca 
dá unha a direitas?+ 

FÉLIX C. W ANGÜEMERT 
(SANTIAGO) 

ma da normativa na universida
de é aldeanizá-la, tirar-lhe cienti
fismo, ideologizar, subjectivizar e 
dar-lhe aos e as futuros/as licen
ciados/as umha visom parcial e 
imcompleta do problema. 

Por último, ternos de dizer que o 
nom aceitarmos a liberdade nor
mativa atentaría contra os direitos 
e liberdades funamentais recolhi
das no título 1 º da constitui9om 
espanhola (que lago é inquebran
tável para outras questons) e que 
ir em contra dela seria tam grave 
como censurar um jornal, violar a 
intimidade de alguén ou intercep
tar-lhe o carreta. Qualquer aten
tado contra a liberdade normativa 
iria em contra da convivéncia e 
da tolerancia propria de qualquer 
Estado de direito. 

Com esta sentenga abre-se a dú
vida de saber como seremos per
seguidos agora, que estratégias 
se utilizarám contra "o lusista" e 
recalcar que quando o poder tem 
medo da liberdade, denominados 
comum a qualquer ditadura, tem 
medo de algo, neste caso, dum
ha realidade cultural, porque por 
aí pode vira libertagom linguistica 
e, portanto, mental e psicológica 
do povo galega.+ 

DAVID REI VASQUES, 
}OSÉ MANUEL BARBOSA 

(ÜURENSE) 

O destino 
de Galiza 
Dicia José Antonio Primo de Ri
vera que España é unha unida
de de destino no universal, tra-

PREFERIBELMENIE LOIRA 
NANINA SANTOS 

A Secretária da Muller de CCOO de Almeria esta amuada co 
Rexisto da Propriedade de Roquetas de Mar e, en particular, co 
rexistrador, Ricardo Ceco, pola solicitude pública de "Señorita 
entre 20 e 30 anos, con bacharelato, boa presenza e preferibel
mente loira" para un posto de traballo nas oficinas do rexisto. 

As feministas de CCOO protestaron, alegando que non é a cor 
do pelo o que capacita a unha muller para facer doadamente 
un traballo. Non obstante, se a cousa a pensarmos, ocórreseme 
a min, desde o ponto de vista da organización do traballo, po
da ser que os cinco homes e as oito mulleres que traballan ali, 
todos morenos ou castaños, precisen un aliciente visual, unha 
paisaxe máis rompedora, unha cor algo máis luminosa, para 
acoitelar a monotonía humana. 

A min, se digo a verdade, nada disto me pasma. Nunha socieda
de de libre mercado en que a xente está contenta desta cualida
de, por que non levar a cousa a solicitar "Señorita" "preferibel
mente loira" "sen cáries,, «Casta e virxe,, ou calquer cousa outra?+ 

A ALDEA 

se amplamente desacreditada, 
entre outras razóns, pola filia
ción falanxista do seu autor. 
Que se significaba con ela? O 
Estado español, ou mellar, a 
nación española, ten un destino 
comun polo que respeita aos 
grandes obxectivos, ten un pro
xecto de futuro que consiste na 
preservación do seu ser colecti
vo, da sua independéncia na
cional, da sua identidade, do 
progreso material e moral dos 
seus membros. 

Deixando a un lado o e univer
sal, é claro que a Galiza tamén 
ten unha unidade de destino 
que non pode renunciar a asu
mir. Hai múltiples persoas, moi
tas delas galegas, un dos máis 
raivosos representantes neste 
sentido é o colunista Carlos 
Luís Rodríguez, para quen o 
porvir da Galiza está na disolu
ción das suas características 
diferenciais e na asunción da 
tecnocrácia como o remédio 
adecuado á situación actual de 
subdesenvolvimento. Que se 
apague a nasa alma colectiva, 
en situación humillante nestes 
momentos, e que resplandeza 
un carpo vivificado con alma 
alleia. Esta é unha das posibili
dades abertas que, nalgun sen
tido, xa se verificou neutros 
momentos da nasa história co
lectiva. Cando os romanos co
lonizaron a Gallaecia, asimilá
mos a sua língua e cultura, que 
refundímos coas nasas antigas 
tradizóns celtas e preceltas, 
adaptando-as á nosa própria 
personalidade e tacando emer
xer un novo ser en certo modo 
híbrido, que, por outra parte, 
afecta máis ou menos a todos 
os Estados europeus actuais. 

Esta atitude é lexítima, como o 
son todas, sempre que surxan 
dun fondo de honradez intelec
tual e de veracidade por parte 
de quen as propón, o cal non 
creo que sexa sempre o caso. 
O sintomático é 
que surxa en 
persoas que se 
din e procla,
man galegas. E 
un motivo de 
fonda reflexión 
o facto de al
g uns galegas 
propugnaren o 
autoaniquila-
mento, polo 
menos polo 
que se refere á 
alma, da pró
pria comunida
d e á que un 
pertence e da 
que debería 
amostrar-se 
solidário. 

Hai moitos ou
tros, un grande 
número de ga-

Ao Presidente 
Fraga 
quédanlle 
duas 
alternativas: 
defenderos 
direitos 
nacionais 
galegas ou 
irse para 
Madrid. 

legas .entre eles e que teñen no 
Presidente Fraga, un galega 
coma ti , u n mentor destaca
do, que defenden o statu quo, a 
situación actual autonómica por 
máis que non chegue a resolver 
os problemas que ten o pavo 
galega. Cando se propón un 
avanzo na recuperación da per
sonalidade galega: língua, cultu
ra, recursos económicos, deci
sión política, etc., actuan de freo 
ante tais desmesuradas e de
sorbitantes pretensións. Lanzan
se ao vento conceitos copiados 
como o da autoidentificación e 
adopta-se unha atitude visceral 
ante outros como o da autode
terminación. 

Coas condicións acima indica-

un axudante. Como 
non hai, amañan cun 
diário. Durante o 
concerto, o xamón 
presidencial preme a 
cara de Julio na 
primeira plana do 
xornal. 

O Sergas navega 
coma unha balea 
arponeada. Máis da 
metade dos 
funcionários da 
sanidade autonómica 
teñen pedido o 
translado. As 
condicións en que 
traballan son ben 
piares que as do resto 
da Administración. A 
Consellaria tomou por 
norma non contestar 
aos comunicados 

• interiores. Mesmo os 
incondicionais do PP 
recoñecen que se 
trata dunha desfeita á 
mantenta para liquidar 
funcionários e 
privatizar o servizo. 

As listas de espera 
medran cada dia. 
Romay Avemaria 
anunciara milagres; o 
seu xefe prometera 
unha sanidade 
moderna, eficiente e 
funcional. Por unha 
proba de alérxia que 
antes demoraba seis 
meses dan agora cita 
a tres anos vista. Unha 
multinacional suíza do 
seguro espera comer a 
balea. Tamén alimenta 
esperanzas unha 
podente compañia 
española, da mesma 
família financeira que 
as cervexas El Águila. 
O actual presidente da 
Xunta administrara hai 
anos esta fábrica de 
bebidas. 

O Concello de Vigo 
aspira con xustiza 
plena ao título de Máis 
Inculto de Europa. 
Con ben máis de 
trescentos mil 
habitantes carece de 
biblioteca pública 
desde hai doce anos. 
Cada quince dias, o 
seu ilustrado Alcalde 
di que a culpa é de 
Madrid, da Xunta, da 
CE, do bispo ... Agora 
tócalle o turno á 
Xunta. No entanto, o 
concelleiro Calviño 
proclama o ingreso da 
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cidade na nómina de 
cidades europeas de 
cultura. 

O ilustrado Alcalde 
non quer pasar á 
história como inimigo 
dos libros. No seu 
partido promovian hai 
anos as Casas do 
Povo nas que se 
facilitaban libros. Pero 
tampouco quer que o 
Concello pague o 
servizo de biblioteca, 
ainda que o mande a 
lei. Para non ficar con 
busto de burro para a 
história intenta unha 
xogada pícara: 
inaugurar un par de 
barracóns con vixiantes 
armados aos que que4t 

_ch_amar Bibliotecas dl[ 
-EstudeJ. Apesar de xa 
non levar aquela gorra 
modelo León 
Davidovich, este 
alcalde non ten un pelo 
de parvo.+ 
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das, tamén esta toma de posi
ción é lexítima. Con todo é pre
ocupante que se dé no Presi
dente do governo da comunida
de, que ten como misión dirixir 
os seus destinos históricos e 
conduci-la polo camiño da re
cuperación da sua dignidade 
colectiva. Que diriamos dun re
presentante dunha comunidade 
de escravos que se negase a 
asumir os seus direitos como 
persoas e ·que defendese o 
submetimento e a escravatura? 
Dicia Ortega y Gasset que "a 
abxección radical dun home 
consiste en ter alienado aoutro 
poder -sexa a outro home, se
xa a un vício, sexa a un parti
do- o eixo da sua personalida
de; quer dicer, aquel centro do 
ánimo onde se decide dos pró
prios actos. O ser dono de si 
mesmo é o menos que se pode 
ser, e por iso, non ser dono de 
si mesmo é ser menos que un 
home, é ser un home abxecto. 

E se isto acontece co indivíduo, 
en grau eminente ha acontecer 
cunha nación, con aquela uni
dade política que só podemos 

etf nir-mediante o- conceito de 
-·- sobeYani.:im.- É-evidente que Or-

tega foi consecuente cos seus 
pontos de vista porque non 
consideraba que a Galiza fose 
unha nación nen unha naciona
lidade, senón que tal denomi
nación só conviña á España, 
pero isto non é o caso do Presi
dente galego que, en contra da 
sua anterior traxectória, no últi-

. A COVA POLIG 

mo debate sobre o estado da 
autonomia calificaba á Galiza 
como nacionalidade. Pois ben, 
asistimos ao caso paradóxico 
de un Presidente do governo 
defende a abxección, a degra-

dación, a baixeza do seu pró
prio povo, defende que sexa 
menos que un povo, un povo 
degradado, ou, en palabras 

· máis suaves, non defende os 
direitos que a unha comunida-

SUICIDAS 
X. PIÑEIRO 

Disque é polo outono, cos primeiros ventos que esfollan nos 
frutais, cando os suicidas nosos botan man dunha corda e saen 
cara o monte, na procura da erección final pendurados da póla 
dalgun carballo iscariote. 

Un aforcado en Vimianzo, outro na Límia un terceiro na Fon
sagrada. Se cadra é só unha estatística a que di que, agora a 
curva dos suicidas fai un lombo de poda nalgun papel pauta
do, e caen, nesa arroutada, média <lucia deles noutras tantas 
bisbarras, co gallos <lesas primeiras refoladas que un forense 
de Ferrol ten do máis estudado; para que os xomais aclaren 
despois que o suicida "estaba a tratamento , e asi o historial da 
deméncia permita a comprensión e o camposanto. 

Que lonxe aquel Medúlio onde os sui.cidios eran colectivos, épi
cos, farturentos; calquer cousa menos ese pingoteo de agora pºia
dt>samente cíclico; estatístico. Porque neste presente xoto os 
tristes suicidas nosos - ágrafos, regañóns, insolidários- tecen ás 
caladiñas os. nós mal apañados en cordas de soedá plastificada. 

E mentres sacrificamos vacas, abandonamos leiras, perdemos 
caladoiros, tentamos heróicos 'Petrovigos" ... Quen dixo que xa 
non quedan outros piores Medúlios, outros suicídios noso , 
lentamente calados, colectivos?• 

LIBRARIA-PAPELARIA 

PEDREIRA 
~ 

+ Libros galegos e portugue es. 
• Libros de texto. 
• Fotocopias. 
+ Plasticados. 
+ Encademacións. 

RUADO HOME SANTO 55 TELF.: 58 54 03 FAX: 58 09 84 SANTIAGO 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (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 

de diferenciada lle correspon
den. Pero o máis curioso é que 
este povo o elixe non quero di
cer para iso, que seria xa o col
mo da alienación colectiva, pe
ro si polo menos apesar diso. 

Depende dos galegas e en gran
de parte de non galegas, o que 
estas toma.s de posición se cum
pran ou non. Dos primeiros prin
cipalmente en canto que nen
gunha libertación é posíbel sen 
se recoñecer como negativa a 
dependéncia e, por conseguin1e, 
sen o coñecimento da própria 
doenza, condición imprescindí
bel para poder curar. ( ... ) 

Ao Presidente Fraga quédanlle 
duas alternativas, se quer ser 
censecuente: unha deixar-se 
dunha vez de gai1eiradas e de
fender os direitos nacionais ga
legos plenos e outra, ir-se para 
Madrid a continuar a defender a 
sagrada unidade da pátria, es
pañola se entende, consonte co 
que foi a sua traxectória ante
rior, aquela que lle facia dicer na 
discusión do texto constitucio-

1 nal: "Se España se concebe, co
mo nós e penso que moitos a 
entendemos, como unha na
ción, como unha nación unha e 
vária, pero unha nación, entón 
pode-se ordenar o seu território 
con arreglo a critérios de maior 
ou menor autonomía a diferen
tes níveis. Pero sempre a partir 
dunha nación unha e indivisfbel 
e dun Estado tamén único e for
te que conserva e non comparte 
a soberanía e, en función diso, 
as funcións fundamentais da co
munidade polftica ... Pero en mo
do algun se pode aceitar, ... que 
se queira definir a España como 
un país plurinacional". O que 
non procede é que a Galíza so
fra pola es1reiteza ideolóxica de 
quena dirixen.+ 

R. CARV AllAL 

(1 ). "Un discurso de resignación" en Orte
ga y Gasset, Obras completas, Alianza 
Editorial , Madrid, 1988, páx. 312-313. 

r----------------------, 
Esta seccion está aberta 

ás informacións, opinións 

ou críticas enviadas polos 

leitores sobre calquer 

tema, incluidadas fotos ou 

deseños. As 

colaboracións 

poderán ser resumidas. 

Prégase que a sua 

extensión non exceda das 

60 liñas 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-""~·.........____, L----------------------~ 
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A Nova Orde Mundial 
reduce a liberdade de expresión dos escritóres 
O 60 Congreso do Pen Clube denunciou 
343 casos de represión, a maioria en países aliados dos Estados Unidos 
•G.L.T. 

Á nova orde mundial 
non lle senta a 
liberdade de 
expre ión. Nos últimos 
ei mes 343 

critor for n 
p r guido polas suas 
obra a cas 
totalidade dele en 
p í aliad do 
E tado nido . No 60 
ongreso do Pen 

Clube denunciáronse 
ca o de repre ión da 
liberdade en 
Indonésia Turquía 
membro da Otan 

Israel e Marrocos, 
entre outro . 

A condena a morte ao poeta timo
ren e Xanana Gu mao comutada 
de a pouco a vinte anos de prisión, 
deu lugar a un vivo debate no que o 
Governo indonésio foi con iderado 
culpábel de cen ura e xenocíclio. O 
representante de Portugal Casirniro 
de Brito relatou como como o go
vemo de Suharto proibe ao habi
tante do Timor Leste desde a con-
ervación do hábito culturai do

mé tico (non lle permeten comer 
con culler) até o u o da lingua por
tugue a. "Gu mao foi condenado 
p r creber en P rtugué - inalou 
d Briro- e tamo dacordo en 
d nunciar pú Ucamente a ituación 
d Ru hdie, de emo cen urar ta
mén e ta privación de liberdade de 
que obxecto o critor timoren e". 

A petición portugue a foi re palda
da p r Bra il, E cócia, Galiza Ho
landa e Au trália. O repre entante 
de te último pai criticou a atitude 
hipócrita do eu governo con Ti
mor. O Governo inglé pechou en 
Ago to pa acto un contrato de ven
ta de arma por valor de cinco mil 
millón de pe eta coa dictadura 
indonésia, aliada de Londre e do 
Estados Unidos. A auséncia de re
presentantes da Irlanda freou, dou
tra parte, a anunciada denúncia da 
censura do Reino Unido sobre os 
escritores do U1 ter. 

O membro do Pen Cluhe galego 
Antón L. Dobao dixo que "nada 
do que lle é próximo á cultura por
tuguesa nos debe ser alleo aos ga
legos; porque posuirnos unhas raí
ces culturais e linguisticas comúns 
e porque a Histüria nos separou 
sendo irmáns". Ao falar da situa
ción do poeta timorense da cadea, 
Dobao reclamou a independéncia 
para Galiza e dixo que podia face
lo naquil foro gracias á liberdade 
de expresión que o Govemo indo
nésio negaba a Gusmao. 

O representante de Corea do Sul 

finición en igualdade de direitos 
coa sección da Alemaña do Leste 
ou a do Oeste dos Estados Unidos. 

A dirección galega 
do PEN clube dixo: 
"O castellano 
esvaiuse do 
Congreso". A 
afirmación non se 
axustou á realidade. 

dixo que os Estados estaban obri
gados a se defender do terrorismo 
tanto na recente condena de Seul a 
un escritor que viaxou a Pyong
yang o como na cadea imposta a 
Gusmao. O representante de Seul 
dixo o mesmo que repetían as au
toridades franquistas: "a lei ten de 

unha prática de uso polo vello mi
nis tério madrileño da Censura: 

en nome de 70 escritores dos Bal
cáns que por razóns de procedéncia 
ou instalación non se daban identi
ficado co nengún dos novos esta
dos resultantes da particición da fe
deración iugoslava. Defenderon a 
ponéncia Escocia, Bélxica, Sérbia 
e Noruega entre outros. O presi
dente do Pen Clube defendeu a de-

Pésie ás negativas por parte da or
ganización do Pen Clube de Galiza, 
o 60 Congreso ficou como a pri
meira excepción da prática seguida 
por esta institución de empregar 
francés e inglés xunto coa língua do 
país anfitrión en todas as suas 
asemb1eas anuais. O servizo de in
terpretación facilitaba a escoita en 
inglés, francés e castellano, corno 
indicaban os carteis manuscritos 
claramente visíbeis nos distintos lu
gares de reunión previstos no pro
grama. A dirección galega do Pen 
desbotara as críticas á imposición 
da~~arta língua, forzada pola Xun
ta, ·cunha declaración terminante: 

er cumprida". Despois renovou 

"Gusmao non é poeta". 

Arredor da petición de recoñece
mento dunha sección de Escritores 
da ex Iugoslávia suscitariase outro 

· grande debate do Congreso do P en 
Clube. Hamdija Demirovic falou 

"O castellano esvaiuse do congre
so". Todo o congreso pode certifi
car que esta afirmación non se 
axustou en absoluto á verdade. + 

A LIBERDADE DE EXPRESIÓN E AS BLASFÉMIAS DE FRAGA 

' Pratico un princípio liberal que di que non 
e tou de acordo con nada do que vostede di , 
pero daria a miña vida para que pudese seguir 
dicíndoo". A i de ousado se amosou o presi
dente da Xunta, Manuel Fraga, despois de rece
ber o per eguido Salman Rushdie e solidarizar-
e coa sua causa e sorrir como un frade bon 

mentre o británico-hindu lle agradecía as xes
tión feitas para que pudese estar presente no 
congreso do Pen Clube Internacional que ven 
de rematar. Pasmoso. Se a liberdade de expre-
ión é cousa sagrada, as verbas do patrón con

servador só poden calificarse de blasfémia. 

Pen ando en disculpalo só se me acorda que ao 
mellor tivo un despiste que por un instante borrou 
da sua memória a sua forma de actuar contra todo 
o que sexa a liberdade de expresión dos xomalis
tas, aos que moitas veces non deixa nen pergun
tar. De repente sentiuse limpo e tan por riba do 
ben e do mal que pensou: "E a miña. Aquí están 
estes británicos e voume lucir sendo o prirneiro 
defensor das liberdades que non me estorben". 

Con algo de sorte, nen os editores nen o pró
prio Rushdie se ian enteirar do xeito en que son 
silenciadas en Galiza nos últimos anos todas as 
informacións que molestan aos que governan. 
Ninguén se ocupou de pór coas mostras da lite
ratura galega os poucos recortes de prensa que 
dan fe da manifestación celebrada polo antroi
do e para reclamar, baixo careta para evitar re
presalias, liberdades de expresión. 

Desde que govema Fraga en Galiza agravouse 
de xeito escandaloso a censura, iso si, exercida 
doutra maneira, por via interposta, quizais por 
falta de competéncia policiais. 

XAVIER LoPEZ RODRIGUEZ 

Sabe o señor Fraga como se colle un burro (ou 
un cabalo) que non quer que lle poñan a alabar
da? Semella, polo seu control dos meios, que 
si. Móstraselle unha mazá e, cando abre a boca 
para collela, coa outra man apértaselle o nariz e 
xa se lle pon o cabeceiro e o que sexa preciso. 

Porque se len poucos periódicos ou porque as 
empresas de comunicación prefiren un bon be
neficio a un servizo digno á sociedade, os edi
tores agarran a mazá que lles dá o govemo e 
nunca máis poden xa librarse da albarda oficial 
e do peso das consignas. E asi pasa o que non 
pasa en nengun sítio do mundo: que aparecen 
os desmentidos antes que as informacións que 
deron lugar aos desmentidos. 

Hai que inteirarse minimamente do que pasa en 
Galiza precisamente polos desmentidos que lan
za o Govemo sobre as críticas que infructuosa
mente trata de divulgar a oposición, ás veces con 
demagóxias e méclias verdades, pero aí é onde 
había que exixir a Fraga que cumpra ese princí-

•••••••••••••••••••••• 

Demostra estar contra 
todo o que sexa a 

liberdade de expresión 
dos xornalistas, aos que 
moitas veces non deixa 

nen perguntar 

pío liberal que di praticar. Mais non. Os meios 
non se atreven e no Parlamento xa se encarrega 
a maioria absoluta do PP, outra censura, de facer 
que non se debata. E se se debate é o mesmo, 
porque os meios tampouco o poderán recoller. 

O Pen Clube tiña que aprobar no seu congreso 
de Santiago menos flores para Galiza e si unha 
resolución de condena contra a opresión siste
mática dos que escreben nos periódicos e, ta
mén, dos editores (ainda que, estes, en certa 
maneira, teñen buscado o castigo e nalguns ca
sos tanto lles ten levar cabeceiro e albarda 
mentres vexan dividendos). Esta realidade é al
go que coñecen de perto boa parte dos escrito
res do Pen Clube galego. Pero como se vai cri
ticar a qyen aportou 30 millóns para a organi
zación. E de novo a serpe que morde o rabo. 

A Fraga os escritores libres moléstanlle pouco. 
Lense poucos xornais, pero libros moitos me
nos. Supoño que as suas declaracións non son 
hipócritas. Supoño que defendeu, tanto na au
diéncia a Rushdie como na clausura do congre
so, a liberdade de expresión dos fabuladores 
para inventar mundos fictícios. En nengun caso 
estaba referíndose os xomalistas, os notários da 
realidade de cada día: a estes, coño, hai que te
los ben suxeitos polo cabeceiro e cunha boa 
mordaza. O que non se publica, o que non se 
difunde non existe. Todas as facilidades para a 
información oficial e, así, Galiza será, para os 
de fora, o que a portentosa imaxinación de Fra
ga quer ver. Quizá estexa a destragar un grande 
talento literário mentres se ocupa de pór pexas 
a todo o que se move para dicer o que pensa ou 
ve neste seu reino <leste mundo.+ 

XAVIER LOPEZ RODRTGUZ é xomalista 

.. 
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DIAS 

• Prémios de video 
didáctico 

A cultura dos castros, video 
realizado por Xúlio Reboredo 
Pazos, recibiu o pasado 10 de 
Setembro o primeiro prémio da 
11 Edición de Concurso de 
Videos Didácticos convocado 
pola Asociación Sócio
Pedagóxica Galega, dotado con 
100.000 pesetas. O segundo 
prémio, de 50.000 pesetas, foi 
outorgado ao guión de Xosefina 
Cerviño Lago, Os renovadores 
da pintura contemporánea 
galega, e Maria dos Anxos Deza 
conseguiu co traballo Video 
didáctico do auxiliar de 
enfermeria no meio hospitalário 
o terceiro pasto, dotado con 
25000 pesetas. 

A Asociación Sócio-Pedagóxica 
foi a primeira entidade galega que 
introduciu os meios audiovisuais 
no ensino. Na actualidad e con ta 
xa con vintecinco videos 
didácticos e culturais e várias 
publicacións acompañadas de 
diapositivas. Alguns <lestes 
traballos foron mesmo <labrados 
ao inglés, italiano, 3.Iemán e 
español. 

• A Feira do Teatro 
de Ourense reune 
a compañias e 
programadores de 
todo o Estado 

O público de Ourense poderá 
'c:iisfrutar, entre os dias 14 e 18 de 
Setembro, da IV Edición da Feira 
de Teatro na Galiza, que organiza 
a Consellaria de Cultura. Dos 
vinteun espectáculos que se 
presentarán, catorce son producións 
de compañias galegas e seis de 
Brasil, Euskadi, Andalucía, 
Inglaterra, Franza e Catalunya. 

Os obxectivos principais da feira 
son os de dar a coñecer no 
exterior o teatro galega, ademais 
de impulsar a presenza da arte 
dramática nas actividades 
culturais dos concellos. Á Feira 
asistirán un total de 70 
programadores, 40 galegas e 30 
estranxeiros, o que permitirá unha 
maior proxección exterior. 
Agárdase a asisténcia da directora 
do Teatro Proteu do Brasil, Nitis 
Jacón, unha personalidade de 
enorme importáncia no teatro 
brasileiro contemporáneo. A 
compañia que ela dirixe ofrecerá 
dous espectáculos: Terrado 
nunca e Carmelita Adeus. 

•Poesía 
em liberdade 

Salvaterra de Miño acollerá, o 
Sábado 18 de Setembro, a XIII 

edición do Festival da Poesia do 
Condado, organizado pola S.C.D. 
Condado. Importantes 
representantes da poesia galega, 
entre os que podemos resaltar a 
Maria Xosé Queizán, Rafa Vilhar, 
X.M. Álvarez Cáccamo, Maria 
Xesus Pato, Xosé Vázquez Pintor, 
Marta Dacosta Alonso, Maria do 
Carme Kruckenberg, Manuel 
Forcadela, Ánxeles Penas, Pilar 
Pallarés, Darío Xohán Cabana, 
Margarita Ledo Andión, 
Bernardino Graña, Ana Romaní, 
Manuel Maria, X. Antón L. 
Dobao, Ramiro Ponte, M. Anxo 
Fernán-Vello e Cesáreo Sánchez. 
Tamén asistirán poetas de 
Euskadi, Pai"sos Cataláns, Angola, 
Cabo Verde, Ma<;ambique e 
Portugal. 

A abertura farase coa exposición 
da Banda Desenhada do Frente 

- ~ 

Comixario, e ademais haberá 
outras actividades ao longo do dia 
que incluen actos musicais e 
teatrais. Actuarán, entre outros, o 
Coro Maximo Gorki, Treixadura, 
A Quenlla, Uxia, os grupos de 
rock galego Kaos e Brigada de 
Empuxe e Manecas Costa de 
Guinea Bissau.• 

•Un centro 
de Arte 
Contemporánea 
para Santiago 

As obras do centro da Arte 
Contemporanea que están a 
construir en Santiago serán 
rematadas en breve. O edificio 
está situado no recinto da antiga 
horta do Convento de San 
Domingos de Bonaval e ao longo 
da Rúa Valle-Inc1án. A 
importáncia da sua ubicación 
resposta á conversión da zona nun 
circuito cultural cunha estructura 
lonxitudinal. 

A definición arquitectónica do 
edificio permite intervir 
decisivamente na ordenación 
dunha zona actualmente confusa 
e, en certo modo, degradada 
debido áuséncia de e tudo de 
conxunto do méio arquitectónico 
circundante. Coa nova 
distribución pensada a partir da 
construcción de te complexo 
permítese integrar e recuperar do 
xardín situado no Leste do 
Convento De San Domingos. A 
solución proposta traduce, xa que 
lago, o propósito de restaurar 
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No me ................................ Apelidos ................................................................ . 
Enderezo ................................................................... Cod. Postal ................... . 
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ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

., A información que paga a pena ter 

unha orde pre-existente e 
destruida, utilizando a forza 
transformadora que xustamente 
compete a un Centro de Arte 
Contemporanea. Os resultados 
son mediocres.• 

• Lugo acolle o 
IV Certame de 
Teatro galega 
Xuventude 93 

O IV Certarne de Teatro Galega 
que organiza a Delegación de 
Cultura en colaboración co 
Instituto Galega das Artes 
Escénicas celébrase este ano en 
Lugo. A monstra pretende dar a 
coñecer a nova producción teatral 
galega e a calidade do novo 
grupo que pretenden 
con olidar e cara ao mercado e 
dignificar a producción. 

Entre o grupo participante 
atópan e o Teatro Clámide de 
Vilagarcia de Arousa, que 
pre enta a obra "O veneno do 
teatro"; o teatro Caroza de 
Narón, que escenifica "A hora de 
Evaristo Freire"; o grupo Fame 
de fama de Vilaboa, coa obra 
"Amor de crimes de Xan 
Pantera"; Feirante Balboa de 
Cambado con "A derradeira 
vendima de Dosindo Couceiro"; 
a Aula de Teatro San Narci o de 
Marin con "Xente ao Lonxe" e 
Teatro de Alvardán da Coruña 
con ' M orte accidental de 
Hamlet". Estos últimos actuarán 
Xoves, Venres e Sábado 
respectivamente.• 

Porino, 
9rQnlto 
itaffo110 
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A conversión 
dun falanxista 
entre as 
bambalinas 
do Vaticano II 

De Memorial 
de Agravios 
1.993 anos despois a semente mul
tiplicou e, o grao regado con san
gue e fe creceu, e a i é que da pri
mária pedra e Pedro xurdiu esta 
impoñente e vizosa elva que xus
tifica, explica e motiva a vida de 
meio mundo. A mái s ou menos 
distáncia a xente labra, esterca e 
colleita. Habendo camiño para pe
netrar no eu interior, algun de 
nó andárono e on a no a guia pa
ra o amor, a dor e a eternidade. 
Un profundizaron mái o camiño 
e a ua antidade é meirande por
que é de fondura maior o seu teste
muño. Mesmo de cando en vez al
guén chega ao claror do corazón, 
polo que será o único no que todo 
o poderes serán confiado . Tamén 
el erá para nó a imaxe dese calor 
definitivo que alimenta toda vida, 
e toda ede saciarase bebendo ne a 
fonte. Pois foi o e collido e nin
guén coñece mellor as árbores e o 
camiño, ninguén obtivo, entre os 
que vivimos ben arrimados á pro
tectora e vital sombra ou máis re
servados e permeábeis á intempé
rie, maior grácia. 

Eis esta desafortunada imaxe da 
lgrexa no ano de 1993. Porque 
empre erá a miña ignorante per

cepción de camiñante pouco ousa
do. Porque a imaxe do mi tério é 
empre )frica. Pero haxa constán

cia de que as demai posíbei ima
xe non por boa e excelentes que 
exan mellorarán a pre ente no má 

que é. Me mo algun outro pode
rian falar de máfia, indicato, ec
ta, ca a de eterna nobreza e amor. 
Ha e de entender que nen acritude 
nen piedade van mudar a face de -

Hungria: 
o mellar 
dos mundos 
posíbeis? 
DoceEmma) 
querida Bobe 
Xunto a Istvan Gaal, Sandor Sara, 
Ferenc Kósa e Ferenc Kardos, o 
húngaro Istvan Szabo sitúase á ca
beza da nova xeración dos cineas
tas do seu país na década dos se
senta. Nado en B udapest en 1938, 
fórmase na Escola Superior de Te
atro e Cine da sua cidade natal e 
pronto pasa a formar parte da 
prestixiosa equipa dos escudos Be
la Balazs, onde roda os seus pri
meiros ensaios ~inematográficos. 
Preocupado sempre pola dialécti
ca histórica e polas analises sócio-

G~~O 
Leituras 

te mistério atemporal, por suposto 
apenas equivocarán o reo. 
Foron un cúmulo de circunstáncias, 
entre as que non deixa de acoparse 
unha cega fe infantil, as que leva
ron a Xosé Alvilares a percorrer tan 
tortuoso camiño que os homes 
achega a Deus. Froito dese andar é 
este Memorial de Agravios1> mercé 
ao que podemos acceder ao coñeci
mento do intramuros da Igrexa que 
pretende redimirnos e salvamos. 
Por que o ec;crebe só o saberá aquel 
leitor que dea cabo das 388 páxinas 
nas que se descrebe o preconcílio 
Vaticano II e o posconcílio. Espe
ranzas, desesperos, governos, des
governos, sacrificios e pompa dun
ha Igrexa que ao povo se lle apare
cía distante, fria e solene. 

Ao Memorial de Agravios faise 
difícil atoparlle xénero que o defi
na. Relato contado baixo a forma 
de autobiografia novelada fica a 
meio camiño entre as memórias 
(daí memorial), o ensaio (como 
produto de xuízo crítico) e a nove
la. Se cadra afinal consiste nunha 
apreciábel e orixinal conxuga dos 
tres. Memórias que deveñen da re
flexión histórica acaban aproxi
mándose ao ensaio, pero se ade
mais hai drama nas personaxes 
parece que onde nos atopamos é 
nese tan atractivo como intuitivo e 
inconcreto xénero novelesco. 

Comeza a Jineraridade do relato 
cun precioso, bucólico e realista 
memento dos de nenez. Cando to
do re pondia a leis naturai e el se 
entia integrado participante do 

ciclo natural, a infáncia daquel ne-

hi torica de envergadura, o cine 
de Szabo soubo evocar -desde 
empre- con emoción, ternura e 

raiba contida as vicisitudes da his
tória de Hungría contemporánea, 
do almirante Horthy a Janos Ka
dar, pasando pola guerra, a resis
téncia, a liberación, a época stali
nian a e os acontecimentos de 
1956. Seria a partir de M ephisto 
(1981) cando acadaria o recoñeci
mento internacional, logo de con
querir o Osear á mellor película 
estranxeira por este excelente fil
me, onde se mistura o nazismo, a 
reflexión sobre o poder e o mito 
goethiano. Esta obra, rica e com
plexa, forma xunto a Corone./ . 
Redl e Hanudsen unha triloxia que 
abarca desde a caída do Império 
Austro-Húngaro ao xurdimento do 
nacionalsocialismo. 

En Doce Emma, querida Bobe, 
prémio especial do Xurado no Fes
tival de Berlín de 1992, volve Sza
bo a reflexionar sobre o seu país, 
un país que xa non participa do 
"socialismo real" e que camiña, 

no que ia para santo. Xa de início 
móstrase un Alvilares moi sensí
bel ao mundo que descrebe e es
crebe a partir dunha moi fonda 
cultura humanista, atenta e inque
da perante as diferentes manifes
tacións do co-
ñecimen to hu-
mano. Talante 
ambicioso, 
aberto e in
conformista 
que chocará 
cada vez máis 
frontalmente 
coa rixidez, 
comodidade e 
sobérbia da 
estrutura ecle
siástica. Ade
mais dos es
critores afec
tos e cómpli
ces do réxime 
franquista (de 
estudo obriga
do) aparecen e 
reaparecen to
da unha pléia
de de nomes 
cada vez me-
nos exaltados, 

História 
dunha 
esperanza e 
dun fracaso 
dun 
falanxista 
que se 
afasta 
do réxime 
e que 
rematará 
sendo un -
hábil 
denunciador 
de opróbios 
históricos. 

máis críticos, pero que non deixan 
de combinarse nun cóctel raro e 
vário: sincretismo da experiéncia 
crítica. Sexan exemplos Pérez de 
Ayala, Pimentel, Delibes, Chate
aubriand, Pardo Bazán, Antonio 
Machado, Alonso Cortés, Juan 
Ramón Jiménez, Unamuno, Mai
ner, Leopoldo Panero ou W. Fer
nández Flórez. So só alguns, unha 
pequena mostra. Asimilado o cóc
tel e proxectado sobre a história 

aparece o Memorial de Agravios. 

Logo virán os anos de seminário, 
curato, estudos en Roma, outra 
volta na Galiza. E aí o miolo: as, 
incumpridas, esperanzas de reno
vación teolóxica que trouxo consi
go o Vaticano II de cara a unha 
maior aproximación da lgrexa ao 
povo. Posteriormente a deixación 
das funcións eclesiásticas e rein
greso, prévio paso por Madrid, na 
vida civil. E antóllasenos este Me
morial máis proceso á igrexa gale
ga que aquel outro do ano 1969 e 
do mesmo autor(2>. En definitiva é 
o Memorial de Agravios a história 
dunha esperanza e dun fracaso, ta
mén a evolución interna dun fa
lanxista confeso que pouco a pou
co se afasta do réxime franquista 
que rematará sendo un hábil de
nunciador de opróbios históricos. 
Asunto moi atractivo, sen dúbida. 
E mais ainda se o protagonista é 
home de igrexa e a esta nola des
prenden de toda a parafernália e 
vaidade na que tan frecuentemen
te escudaron a sua anémia e pre
poténcia, caridade e insolidarieda
de. Lamentabelmente, en canto o 
asunto acada o cume tensional (co 
abandono do curato) o tema seme
lla diluirse perdendo forza, capa
cidade de sedución. Xusto cando 
agardamos unha intensidade argu
mental acorde coa gradación exis
tente en todo o relato, xorden o re
s u me e comprensión temporal, 
coincidindo tamén coa decepción 
do protagonista-autor. 

Mais permítasenos finalizar lem
brando o prólogo, escito desde 
tanta fondura cultural e con doses 
tan xenerosas de claridade e saber 
estar verbal, que vale el só por 
moitos libros.+ 

XOSÉ MANUEL EIRÉ 

(1) Xosé Alvilares: Menwrial de Agravios. 
Editorial Galaxia. Vigo 1992. 388 páxinas 
que valen moito máis do que custan. 

(2) Referí monos a ¿Proceso a la iglesia ca
tólica? do mesmo Alvilares publicado en 
Madrid no 1969 nos Cuadernos y Ensayos 
da Editorial Marova. Estudo da presenza da 
fgrexa nos escritores galegas do XIX que 
precisa unha urxente edición en galega, raro 
exemplar que presenta unha complementária 
e inexcusábel visión da literatura galega do 
Rexurdimento. Constitue tamén o primeiro 
aviso do inconfonni mo de Alvilares. da ati
tude crítica e culpatória que parirá o Menw
rial de Agravios. 

con paso in
quedo e trau
mático, cara 
un universo 
sócio-econó
mico e políti
co de evidente 
identidade ca
pitalista. E fai
no sen com
pracéncia e sen 
optimismo, 
pondo un ollar 
crítico na ra
diografia do 
que descrebe. 
Non gosta 

Cun tempo cinematográfico 
pausado pero tenso, 
planificación suave pero 
aguda, dirección eficaz e 
contida e cunha solución 
das situacións funcional e 
sen estridéncias, Szabo 
camiña por uns vieiras 

meios de comu
nicación "fa
lan" do que está 
a ocorrer no 
Leste de Euro
pa. Cun tempo 
cinematográfico 
pausado, pero 
tenso, cunha 
planificación 
suave pero agu
da, cunha direc
ción de actores 
(todos eles ex
celentes) eficaz 

que, no estilístico, 
céibannos un pouco do 
empacho do cine 
americano. 

Szabo das sin-
xel ezas, e analisa o presente de 
Hungria tomando evidente partido. 
Non amosa asepticamente, non 
quer situarse nunha torre de cristal 
e ollar caladamente; pola contra, o 
autor de Cita con Vénus, emprega 
a sua cámara para que funcione 
coma un estilete e para que as si
tuacións que escolle se convirtan 
na otra cara do que siléncia o dis
curso tradicional que desde os 

e contida e cun
ha solución das 
situacións des-

critas funcional e sen estridéncias, 
Szabo camiña por uns vieiros que, 
no estilístico, céibannos un pouco 
do "empacho" do cine americano. 
No seu periplo pola Hungría actual 
somos testemuños do dramatismo 
dos novos tempos, e na contem
plación do universo dos persona
xes do filme, non só da protago
nista principal, asitimos, sen cripti
cismo nengun, ás angúrias da via-
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Antoloxia da poesia 
neotrobadoresca 
Álvaro Cunqueiro, Fennin Bouza Brey, 
Xosé Filgueira Valverde, Aquilino 
Iglesia Alvariño, Xosé Díaz Jácome e 
Xosé Maria Alvarez Blázquez son os 
trobadores dos nosos tempos dos que 
Galaxia publica unha escolrna da sua 
obra. Acompañan a esta antolox.ia 
poemas dos clásicos Caries Riba, 
Eduardo Pondal e Xoán Vicente 
Viqueira. A escolla e a análise de cada 
un dos aspectos desta o)Jra correron a 
cargo da filóloga Pilar Castro.• 

A poesia 
de Airas Nunez 
Giuseppe Tavani é o autor dunha 
edición crítica da obra doutro trobador 
senlleiro: Airas Nunez. O Cancioneiro 
portugués da biblioteca vaticana e o 
Cancioneiro Colocci-Brancuti 
conteñen nos seus fundos os poemas 
deste autor. Sobre estes escritos 
Tavani prepara unha edición crítica 
que en galego publica a colección 
Xograres e Trobadores de Galaxia.• 

Narra ti va breve de 
Otero Pedrayo 
Por último Galaxia tamén edita unha 
obra que agrupa once cantos de Otero 
Pedrayo publicados en duas etapas 
moi diferentes da vida do polígrafo 
ourensán. Os relatos, 
marioritariamente, foron publicados 
entre 1925 e 1935 e apresentan os 
elementos constitutivos do mundo 
literário oteriano. Unicamente dous 
deles foron escritos nos últimos anos 
da vida de Otero, en 1974 e 1978. • 

da cotiá, a loita pola sobrevivéncia 
nun país de "novo cuño e o dramá
tico "aggiornamento" duns profi
sionais da ensinanza que loitan por 
situarse dentro da nova sociedade 
capitalista que emerxe, imposta, 
sen dúbida para Szabo, con calza
dor. A protagonista Emma soña 
que cai, espida, por un precipício 
de área (parábola da própria Hun
gria); e ese precipíc;io é para Szabo 
o horizonte dos seus compatriotas. 
Non existen médias tintas e os per
sonaxes viven ao borde da ruina 
moral, da envexa e o medo, das 
posicións inquisitiriais e revan
chistas, do derrube ideolóxico e da 
quebra persoal. Iso significan para 
Emma os novos tempos, uns no
vos tempos que non comprende e 
que provocan pesadelos. O que an
tes valia xa non serve, o que antes 
eran categorias universais, son 
agora considerados "erros utópi
cos". Porén, ainda na situación ac
tual, Emma segue tendo presentes 
os princípios que aprendeu no pa
sado: a solidariedade , a xustiza 

(pasa á páxina seguinte) 
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------ll~ll T=========elev=========isión~lll,____ --
(ven da páxina anterior) 
moral que imparte cos seus alunos, 
o servizo á colectividade, a loita 
pola aceitación dos demais. Ela re
presenta todo o que a sua compa
ñeira despreza e rexeita airada
mente, case como unha militante 
raibosa da nova situación. Bobe só 
desexa viver ben, casar cun estran
xeiro (preferentemente alemán), 
ter diñeiro e aceitar os novos tem
pos sen combate e dúbidas. É o an
verso da moeda e ese anverso é a 
autodestrución (quen é Rosa Lu
xemburg? O filme de Szabo é 
cruel, ás veces despiadado, pesi
mista e crítico coa nova andaina 
do seu país. Non se situa por tanto 
o realizador "por enriba do ben e 
do mal", non quer manterse á mar
xe do que descrebe e decide tomar 
partido, decide mollarse e levanta 
unha evidente denúncia sobre as 
falácias da "nova orde" que lle to
ca viver a Hungría. É pois Doce 
Emma, querida Bobe unha pelícu
la valente e lucida, que aceita o re
to de criticar desde dentro e cara a 
fora, cara a nós, dunha situación 
que descoñecemos en todo o seu 
dramatismo e miséria. 

Só un apontamento final que ten a 
ver coas argúcias e mentiras da pu
blicidade. No lanzarnento do filme 
se recollen unhas declaracións dun 
tal David Dunhan que escrebeu no 
xornal L.A. Daily que, "o director 
de Mephisto e Cita con Vénus acer
ta plenamente coa sua versión de 

Unha das protagonistas de Doce Em
ma, querida Bobe, Joanna Ter Steege. 

Thelma e Louise na Europa de ho
xe". Nada existe na sobrevalorada 
fita de Ridley Scott que teña a ver 
coa excelente película de Szabo: re
pido, nada. É só un truco publicitá
rio polo que os espectadores de to
do o mundo deberían querelarse 
por danos e prexuízos. Nen o talen
to nen a profundidade intelectual de 
Scott 9salvo a sua pericia como ar
tesán) teñen nada a ver coa solidez 
mental e as fonduras discursivas do 
húngaro, nen a sinxeleza epidérmi
ca de Thelma e Louise se achega de 
lonxe ás cargas de, profundidade 
que unha película, tan lucida e 
complexa como a que hoxe comen
tamos, leva no seu interior.+ 

C.ELSO X. LÓPEZ PAZOS 

Telexornal, 
o NO.DO. 
da TVG 
Hai semanas comentabamos por 
aquí o reviva! estético, e ideolóxico 
por lóxica engadidura, da "españo
lada" franquista, do réxime ante
rior ou como se lle queira chamar. 
Producido pota via da reposición 
de películas, e acompañada a modo 
de adobio por impensábeis retor
nos de acartonadas figuras da pan
talla pequena ou grande como pre
sentadores/as de programas astra
canados de variada índole. Espazos 
aos que, en casos como o anuncia
do "Galas do Sábado", só se lles 
efectua un estiramento e nos que 
os seus guiadores, neste caso o ta
mén "estirado" (facialmente) Joa
quín Prat ben poderia comezar con 
aquiJo de "dicíamos onte". O terrí
bel é que ese onte sexa o de hai 
vintetantos ou trinta anos, e aque
las subdesenroladas fórmulas sexa 
a "aposta" (que se di agora) da 
principal cante pública. 

Pero ven esta referéncia non para 
insistir de novo nese fatídico retor
no ao pasado, senón para contras
talo con certas práticas da Televi
sión de Galiza, onde se dá tamén 
talvez non unha volta porque nun
ca houbo constáncia de que se ac-

---------llll conta de discos 11---------
Desmadre discos. Tapia eta Leturia, que completan agravación unha fórmula, poucas veces 

duo de trikitixak -pequeno con guitarras, baixo, novidosa, exprímese en 

folky arcodeón ou concertina- e mandolina ou percusión.• aras do anceiado éxito. 
pandeireta. Neste último Sorotan Bele foi en 

Tapia eta Leturia: disco alguns temas Supervendas Euskadi un suceso 
aparecen con esta discográfico durante o 

Dultzemeneoa instrumentación primária, e euskera verán. Son a versión 
en xeral hai variedade: autóctona dos Celtas 

Na Galiza coñecémolos por calpiso, rap e mesmo un Sorotan Bele Cortos. Baixo, batería, 
colaboraren no último disco ortodoxo rock and roll. teclados, e para disipar a 
de Os Resentidos, pero en Para iso sérvense dunha Está visto que na música contaminación rockeira, tin 
Euskadi teñen editados tres morea de acompañantes, comercial, cando se inventa whistles e flauta.• 
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Músicas étnicas. Folk e música tradicional da Bretaña, Escócia, Irlanda, Astúrias, etc. 

Zydeco cajun. Blues. Country. Novas tendéncias. Música galega tradicional e folk 

Enviará BELTAINE 

tuase doutra maneira, pero si unha 
marcada adscrición a dinámicas de 
actuación moi próprias daqueles 
tempos. Mais non se leva esta prá
tica polo lado da cinematografía, 
coma noutras cadeas. Non hai na 
programación da tele galega mano
los que se teñan que ligar a suecas, 
ou pepes que se vaian para a Ale
maña, nen baturros que nos de
monstren por enésima vez que a ci
dade non é para eles, leñe. (Por 
certo que nos 
libramos dun-
ha boa; imaxí-
nense que o 
Martínez Soria 
fora galego e 
en troques de 
rematar os 
seus filmes 
cunha "jota" o 
fixese cunha 
muiñeíra; aquí 
só tivemos ao 
"sereno" Xan 
das Bolas, por 
fortuna). A 
oferta fí1mica 
da TVG é, ao 
contrário, e 
exceptuando a 
can]e de pago, 
a mellar que 

O da TVG 
vai polo 
retorno ao 
NO.DO. 
Nas 
vésperas 
das eleicións 
autonómicas 
a actividade 
propagan
dística 
disparouse. 

se pode atopar un televidente gale
go. Influe nese rigor e boa escolla 
de títulos o estar adscritos a FOR
T A, conglomerado das o u tras teles 
autonómicas, pero tamén unha la
boura intelixente e de auténticos 
cinéfilos dos encarregados na TVG 
de programar películas, apesar de 
inevitábeis servidumes de audién
cia ás veces bastante absurdas co
mo as restriccións estrictas a filmes 
en branco e preto ás horas diurnas. 

Pois non, o da TVG non vai por aí 
senón polo retomo ao NODO. Nas 
vésperas das eleicións autonómicas 
a actividade propagandística díspa-
rouse. Unha reportaxe-anúncio so-
bre Unión Penosa e a sua grande 
obra a prol de todos nós, na que 
aparecía Fraga (creo que de apeli-
do Iribarne ainda, ou non?) asinan-
do acordos de electrificación rural, 

imaxino. A electrificación, esa "leit 
motiv" fraguista xunto á telefonía 
tamén rural e á inauguración de es
tradas, que viñeron substituir de 
xeito natural a aquelas inaugura
cións de pantanos famosas. 

Houbo despois outro programa in
formativo "especial" cunha estrutu
ra e tufo integral de NODO, adica
do a cantar o moito que esta xente 
fai por nós. E logo o coñecido "af
faire" do anúncio institucional, cu
xo prace por parte da Xunta eleito
ral central foi notícia de portada no 
telexomal, aproveitando para botar
nos una anaquiño de "avance". O 
<lestes, os telexornais, xa hai moitas 
lexíslaturas que é escandaloso (non 
diremos que do xulgado de garda, 
porque xa se ve o caso que fan os 
xulgados a estas miudezas, sobreto
do cando son ' periférica "). 

Ainda hai moitos máis ca o que 
converten á canle galega nunha 
moi digna sucesora ou obrevi
vente da tele fragui ta, digo fran
quista. Recentemente queixouse 
Manolo Rivas do eu veto para 
aparecer coma comentari ta de
portivo 'pola ua ideoloxia políti
ca". Por esa regra de tre haberia 
que botar á maioria dos encarrega
dos desa parcela, aparentemente 
máis inócua ca outras. Non sei a 
qué "ideoloxia' (terríbel palabra 
hoxe) se adscreberán e e locuto
res que de coñecen o idioma que 
teñen que falar (tamén de coñecen 
bastante o ca rellano, ainda que 
non exan con ciente di o) , que 
falan de "dérbi rexionar· entre 
duas equipas galegas que entre
vistan a un xogador en castellano 
cando lles parece que acadou unha 
importáncia deportiva suficiente 
para chamarlle Jorge en troques 
de Xurxo, etc ... Non on todo , 
pero sí a maioria. Será porque es
tán ao servizo da outra "maioria' 
os da apisonadora que o me mo 
vale para facer unha pi ta rural 
que para apisonar o parlamento ou 
o plató televi ivo . + 

G. VILAS 
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Atentamente (sinatura) 

·Enrique X. Macias é un 
compositor galega, considerado 
entre os móis importantes da 
mú~ica clósica contemporóneo e 
experimental. 

Xuntanza dos móis grandes 
gaiteiros da Europa en Kemper. 
Patrick Molard, Fred Morrison, 
Carlos Núñez, Paddy Keenan, 
Petko Stefanov, J.P. Van Hees ... 

BAGAD KEMPER 
Escalmo dos temas móis represen
tativos dos cotro discos editados da 
banda de gaitas de Kemper. Ares 
bretóns, irlandeses e escoceses. 

2.000 pta. unidade + 300 de gastos de envio 
3.600 pta. dobre CD 
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No centenário do 
nacimento de Gómez 

Ledo (1893-1977) pesan 
sobre el catro siléncios: 
o da Real Académia, o 

do Xacobeo 93, o do 
cabido compostelán e, 

máis ca nengun o da 
cultura galega en xeral. 

O poeta relixioso Avelino Gómez Ledo, 
esquecido no ano xubilar 
Foi o maior tradutor ao galego de textos relixiosos 

Un 31 de Xullo, o de 
1893, entre o Faro e o 

Miño, á beira do rio 
Asma, rio cantareiro, 
viu a primeira luz o 

cuarto fillo de 
Mercedes Ledo e 

Avelino Gómez. Era 
ben novo, tiña dez 
an , cando Xabier 

Vale Faílde -Parróco 
do Palácio Real, 
Conf r Real e 

Prof or do Príncipe de 
Astúrias- asume a 

re ponsabilidade da 
futura educación do Avelino Gómez Ledo con Valentin Paz Andrade na Praza do Obradoiro. 

neno Avelino, poi o pai morrera. Lévao a Madrid 
con el e matricúlao no Seminário. Agás breves 

e tadias na Galiza, en Madrid transcorrerá toda a 

sua vida, o que non será óbice para que leve a 
cabo un intenso labor cultural e manteña e 
manifeste un extenso amor á Terra e á Pala. 

• XOSÉ MANUEL EIRÉ VAL 

Desde a distáncia asimila os movi
mentos renovadores da cultura ga
lega (Irmandade da Fala Seminário 
de E tudo Galega Xeración 

ó ), asiste e padece os despropó
si tos sociais, económicos e políti
co de finai do ano vinte e prin
cípio do trinta. Segue con horror 
a Gran Cruzada Nacional. Presén
cia o 'milagre' económico dos e-
enta, as peranzas de renovación 

do 68, chegada do home á lua mor
te do ditador e o advenirnento da 
democrácia. unha vida tan dilata
da erian moito o acontecimento 
a detallar. Aqui verémono na obri
ga de fa er referéncia 6 a algun 
moment e feit que, dunha ma
neira mái fonda, contribuiron e 
forzaron a ua vida intelectual. 

Un dese momento con titúeno 
o doce primeiro ano en Madrid, 
e tudando a carreira. Ali con erva 
e ainda alimenta o lazo que o 
atan á Terra - revélase de especial 
tran cendéncia e tabelecer as rela
ción que con galega e galegui -
ta mantivo en Madrid, ábe e dal
gunha , máis que probábei , segu
ras, fican por estudar tamén outras 
moi po íbeis. Pero e e vínculo de 
amor reafirmara e e fortalecerase 
nos seguintes anos en Pontevedra 
e, sobretodo, en Santiago, onde 
coñece como aluno e despois co
mo amigo a Anxo Amor Ruibal. 
Posibelmente sexa tamén entón 
cando coñeza a Filegueira Valver
de. Será nestes anos cando A veli
no Gómez Ledo comece a orientar 
os seus pasos na dirección do acre
centam en to cultural galega, se
guindo ben de perto a filosofia do 
Seminário de Estudos Galegas. 

O segundo acontecimento non o 
padeceu nas próprias carnes por 
casualidade, pois estaba consa
grando nun convento cando lle 
queimaron a igrexa. A raíz diso re
fúxiase na casa de Maria Villanue
va (chantadesa tamén) até que é 
denunciado e vai parar a un campo 
de concentración, onde viu alivia-

da a sua situación no momento en 
que un médico o chama para pres
tar servizos sanitários: a marca é 
profunda. Porén toda esa amargura 
que leva dentro só reflecten Tem
plos Serenos, colección de 155 so
netos onde o laudes ao franquismo 
é evidente. Fora do ensaio é a úni
ca obra literária que escrebe en 
castellano, polo demais a treboada 
non apagou o fogo, que reavivece
rá e ainda dará moita calor. 

A terceira encrucillada ven se che
gar polo camiño da relación que, 
de de Madrid, cultivou co galeguis
mo de direitas. O máis relevante e 
chamativo é o contacto epistolar 
que mantén con Otero Pedrayo, 
quen na última mi iva de que ternos 
con táncia lle dá tratamento de vella 
amizade. Preci amente unha carta 
de Pedrayo (de de Ourense, no ano 
62) anima a Gómez Ledo na elabo
ración da tradución dos Evanxeos. 
Os Evan.xeos que, en tradución ínte
gra da ver ión grega, porá cúmio ao 
quefacer cultural de Gómez Ledo. 

Como corolário a este breve follear 
na vida de A velino Gómez Ledo, 
cómpre comentar a tremenda in
xustiza social que tantas e tantas 
veces se comete co galeguismo de 
direitas simple mente por ser de 
direitas. Non lle virá nada mal á 
sociedade galega reflexionar e per-

catarse de que o galeguismo non é 
património da esquerda. A reivin
dicación e asunción dun ideário se
mellante ao que Paulina Pedret ex
puña nas páxinas de A.N.T. aló po
lo ano 1929, semella acuciante. O 
contrário é facerlle o caldo á direita 
centralista, esa que tanto teima en 
apropriarse e usufructuar unha 
imaxe e un labor cultural que non 
só lle son ilexítimos senón que 
desprestíxian e enlaman no obsesi
vo afán de agacharnos, de esma
garnos as nosas raíces e eséncia. 

Tres son os eixos 
da sua obra: 
Amor Ruibal, 
o humanismo e 
a tradución 
dos clásicos. 

Polo que ao galeguism o de Ave
lino Gómez Ledo respeita, as dú
bidas que teñamos esfrangulla
ranse en canto vexamos que pa
driños o acompañaron na sua en
trada na Real Académia Galega: 
Manuel Casás, Francisco Vales, 

Leandro Carré e Ramón Villar 
Ponte, ou non é suficiente aval? 

Os eixos dunha obra 

Tres son os eixos sobre os que xira 
a sua obra: Amor Ruibal, o huma
nismo e a tradución dos clásicos. 

O córpus literário de Gómez Ledo 
en castellano redúcese a Templos 
Serenos (1944) e á ensaística. Bal
mes Filósofo (1914), El lenguaje 
del Quijote e El Quijotismo en el 
Siglo XX (ambos de 1916) son tres 
traballos da sua época estudantil, 
que completará con Un tríptico 
medioeval no 1921. Fóra diso a 
maior ánsia de Gómez Ledo será a 
difusión do pensamento de Amor 
Ruibal. Testemúñano duas obras: 
Angel Amor Ruibal (1931) e Amor 
Ruibal o la Sabiduría con Sencillez 
( 1949), ademais das conferéncias 
(lembremos o discurso de entrada 
na Real Académia) e artigos que 
prodigaba á menor oportunidade. 

Será en galego onde se manifestan 
as suas arelas criativas, responden
do a un humanismo pouco frecuen
te e onde o virxilianismo goza dun
ha presenza que mesmo chega a pa
recer obsesiva. Eis o segundo vérti
ce: ese humanismo de corte virxi
lianista que impregna toda a sua 
obra, unha obra afincada no espírito 

POR QUE O SILÉNCIO SOBRE GÓMEZ LEDO? 
X.M. EIRÉ 

A Real Académia parece ter esquecido, que non seria 
o primeiro caso de un seu esquecimento, a figura do 
máis importante tradutor á lingua galega, que ninguen 
ainda hoxe lle fai par, un interesante poeta (tampouco 
a literatura de ámbito relixioso é tan frecuente entre 
nós) e un que foi seu membro. 

O Xacobeo 93 esquece á persoa que máis se manifes
tou e traballou en prol do espa11amento do itinerário 
xacobeo, lembrernos que "A Lenda de Carlomagno" 
(Poemas Composteláns) foi traducida ao alemán, ita
liano, búlgaro e croata. 

Como se bota a faltar a voz do Cabildo Compostelán 

neste centenário e neste Xacobeo no que é parte im
prescindíbel. Nesta altura ignorarase que Gómez Ledo 
foi Irmán Maior da Arquiconfraria do Apóstolo desde 
o ano 1951 e mesmo mem bro da delegación en Madrid 
da Xunta Organizadora do Ano Santo Compostelán. 

Mais sexamos nós humilde exemplo de xustiza e non 
esquezamos a parte de responsabilidade da que, neste 
escuro siléncio, o mundo cultural galega é protagonista. 

Ben quixennos, Don Avelino, que estas notas, froito da 
estima e tamén da incomprensión esquecesen a sua ine
rente fraxilidade e tivesen pulo suficiente para, refregan
do algunhas memórias, acalar todo o siléncio inxusto. + 

cristián máis ortodoxo e con mani
festación específica nas panxoliñas, 
poesía mariana e poesía xacobea. 
Achámonos co poeta de virxilianis
m o máis evidente e, como vere
mos, coa obra máis considerábel 
saída de púlpito na nasa história li
terária, onde tampouco brilla exce
sivamente nen a presenza nen o 
froito de relixiosos con inquietudes 
literárias, que o Padre Sarmiento 
gostou máis da senda do ensaio. 
Mais o molde comprende tamén os 
marcados trazos que lle confiren 
unha sólida cultura tanto clásica co
mo actual, desde os clásicos latinos 
(con Virxílio como adiantado 
maior) á poesía trovadoresca me
dieval, aos tres grandes do Rexurdi
mento (Pondal, mesmo Curros, e, 
sobretodo, Rosalia adivíñanse con 
facilidade) ou a Cabanillas. Mais na 
árbore non todos os froitos han ma
durar por igual; é asi que sempre 
estaremos na dúbida: por unha ban
da pareceranos sempre estar peran
te un poeta ocasional, pero por ou
tra a intencionalidade e unidade de 
cada obra sonnos diáfanas; sempre 
teremos a dúbida de consideralo un 
poeta por afeizón ou convicción. 

O seu primeiro poemário (Roman
ceiro Compostelán, 1926) será re
feito anos máis tarde (1954) nos Po
emas Composteláns, onde o tema 
xacobeo se nos acerca através de es
truturas clásicas salferidas de claras 
influéncias de Cabanillas. É onde 
tamén demostra un efectivo coñeci
mento da poesia cancioneril, da que 
no posfácio de Barreas (do 1928, o 
seu máis logrado poemário) reivin
dica un maior estudo por parte da 
Academia. Ainda que será no Can
cioneiro da Nosa Señora do Faro 
onde os procedimentos estilísticos 
medievais se fagan patentes con 
máis forza, ao tempo que son os 
versos onde mellar se revela outra 
das débedas de Gómez Ledo: a poe
sía tradicional. O seu penúltimo tra
ballo é Terra Nai, 1965, que lembra 
en todo momento Borreas (auténti
co precedente de toda a sua poesía, 
relixiosa ou profana, tanto na forma 
como no fondo) pero resulta moito 
máis espeso ben porque a árbore 
virxilianista de tanto medrada tupe a 
entrada de luz clarificadora, ben 
porque pecan dunha excesiva exal
tación (moi primária, moi espontá
nea, tan verdadeira) facendo que a 
limpidez de Barreas sexa máis os
tensíbel e agradábel. O derradeiro 
poemário (A Estrela de Belén, 
1973) é especialmente significativa 
e valioso polo que representa de 
continuación dun tipo poético tan 
esmorecente como é a panxoliña. 

Pero serán as traducións as que lle 
sinalen un lugar entre os máis dili
xentes traballadores en pral do en
grandecimento da cultura, ese que 
estamos a reivindicar e que consti
tue o terceiro eixo da sua obra. Ten
do en conta ~ue no ano 30 tiña tra
ducidas as Églogas de Virxfüo, no 
64 publica a tradución das Xeórxi
cas, inéditas se atopa A Eneida por 
el traducida e gardada no Mosteiro 
de Oseira, só por iso eremos lícito e 
xusto afirmar que eficiente colabo
rador achara en A velino Gómez Le
do o ideário do Seminário de Estu
dos Galegos. Pero non é todo. Ain
da resta a Escolma de Poetas Gre
gos e Uitinos Voltos en Ungua Ga
lega, do ano 1973. E sobretodo res
ta a tradución íntegra (da versión 
grega) do Novo Testamento.+ 
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Andrés Pena Graña, historiador 

'Hai un devir sen sobresaltos 
entre a época céltica e a nosa Idade Média' 
Aos seus trinta e oito anos, Andrés Pena Graña 
é licenciado en História Antigua, 

formuladas arredor da nosa história. A 
publicación do seu último libro acaba de 
facelas públicas, e no seu cerne reivindican a 
pervivéncia sócio-institucional do mundo 
castrexo durante a Idade Média. 

pintor, etnógrafo, e arqueólogo municipal do 
Concello de Narón. Este investigador elaborou 
nos últimos cinco anos polémicas teorias 

• VÍTOR MÍGUEZ 

Neste estudo de máis de seiscen
tas páxinas o autor, que continua 
as análises encetadas no megali
tismo e na época castrexa na Te
rra de Trasancos, finaliza por ne
gar "calquer roza institucional" 
que se pudese ter producido nos 
séculas posteriores ao abandono 
dos castros. 

Facer unha monografia rexional 
de toda a Idade Média de Tra
sancos non é un cometido des
medido para a pouca informa
ción da que dispomos? 

A primeira vista poderia parece
lo, pero non debemos esquecer 
que a Terra de Trasancos no perí
odo da Idade Média conta cun 
volume documental considerábel: 
a colección diplomática dos mos
teiros de Xúbia, Pedroso e Sobra
do. Non considero este volume 
documental como un obxecto de 
cuantificación, senón que me in
teresa máis ben o mundo institu
cional que este transluce; através 
del podemos perceber as modifi
cacións que se producen no me
dievo, sempre en base á matéria 
histórica anterior. 

Acontece que coa aparición das vilas 
o nobre non vai depender agora 
exclusivamente das rendas agrícolas, 
aproveitará para encetar 
actividades proto-industriais 
como foron as da salgazón do peixe. 

Nas suas análises non parte de 
cero e asígnalle un papel funda
mental ao mundo céltico. Quer 
dicer isto que vostede considera 
rematada a polémica celtistas
non celtistas? 

O celtismo dos románticos nada 
ten a ver co celtismo do que esta
mos a falar hoxe en dia en base a 
estudos lingüísticos moi sérios 
-Untermann, Monteagudo ... - , 
en base á análise da relixión ou a 
un mobiliário institucional ar
queolóxico e epigráfico presen
tes nos nosos rexistros. Agora 
estamos a falar de aspectos sóli-

dos, e por iso o que hai un par de 
anos poderia parecer unha des
mesura nun contexto reactivo 
contra do romanticismo, hoxe é 
unha realidade cientificamente 
constatada. 

O conceito xeográfico-institucio
nal da Terra preside as 600 pá
xinas do libro. Por que parte do 
mesmo gravita en torno ao con
ceito de "Terra de Trasancos"? 

Porque paradoxicamente a reali
dade básica do mundo medieval, 
como sucedia cos Trebas no 
mundo céltico, que é a Terra ou 

território político, é i1enciada 
sistematicamente nos estudos re
lativos ao mundo medieval gale
ga. Se no mundo céltico o Treba 
constitue un espazo político de
terminado por marcos, que se 
manifesta en diversas formas; a 
Terra na nosa época medieval 
mantén ainda intacto o seu vigor 
de épocas pretéritas. Nas Terras 
os condes adoptan uns títulos co
mo os de " imperantes ou prínci
pes" e teñen os seus maxistrados 
territoriais, do mesmo xeito que 
na época castrexa recoñecemos 
nos Trebas unha estrutura simi
lar. Hai un devir sen sobresaltos 
entre a nosa época céltica e a no
sa Idade Média. 

Partindo desa continuidade, co
mo poderiamos valorar a in
fluéncia romana e bárbara den
tro da história do país? 

Sempre se considera o mundo ro
mano como un compacto homo
xéneo, pero en realidade non era 
asi. Mesmo na península non é o 
mesmo -e iso salientouno o pro
fesor Blanco Freijeiro-- unha vi
lla do val do Douro que unha vi
lla costeira galega; na Galiza esta 
vila non é unha explotación en 

base á man de obra servil -co
mo no caso do Douro-- senón a 
residéncia dos señores do Treba, 
romanizados dun tirón. Estes no
bres na Galiza on os unicamente 
romanizados, e o resto do territó
rio segue a funcionar como de
nantes. As sociedades territoriais 
do Noroeste son cabaleiresca xa 
de de a época céltica -como 
amo tra a epigrafia-, e ne te 
senso o me rno si tema pacti ta 
utili zado polos romano co "ca -
trexo " para e tabele er vínculo 
con ele foi utili zado polo ue
vo , in ign ificante en número e 
afa tado en di táncia como para 

ólida in titu ión pre-

Con i ~ n ia d Paí 

Vostede valora en repetida oca
sións unha expre ión que apare
ce na sua documentación: ' Ur
be Gallaeciae". Tiñan os homes 
medievais conciéncia de país? 

Ab olutamente. Para repre entar 
un ponto xeográfico no e pazo. o 
galego medievai. falan primeiro 
da·· rbe Gallaeciae··. e logo falan 
da Terra onde e atopa e e ponto. 
E ta Urbe Gallaeciae vai do Lím ia 
ao Cantábrico e do Atlántico ao 
·'Alpe Eccebrarii'": o demai é te
rra allea: "Terra de Fori ". 

Se repasamos as tentativas inde
pendentistas acaecidas no noso 
medievo, resultaria exaxerado 
faJar dunha auténtica ocación 
emancipadora? 

Non. A nobreza galega era unha 
nobreza até o éculo XIII pechada 
sobre i me ma e co eu intere
e dentro do paí : tra a caída en 

reguengo do condado de Trastá
mara, a monarquía xa pudo insta
lar aos eu fillos na Galiza. Ape
ar di o, por pór un e emp lo pra

ticamente a t talidade do · repre
entante do Rei no paí entiron 

tentación independenti ta . I to 
percéb e de forma clara e . e Ga-
1iza non ten un e tado de eu f i 
por aca o do de tino. 

Cales son as consecuéncia o
ciais que se tiran da análise eco
nómico-institucional da Terra 
de Trasancos. Coinciden esta 
co modelo importado da Franza 
e que fala das tres ordes de ecle
siásticos, guerreiros e labregos? 

Non. O que estamos vendo é que 
unha série de famílias controlan o 
Território. Deles xorden os aba
des e priores dos mosteiros; deles 
xurdirán tamén os alcaldes das 
novas vilas mariñeiras; eles cons
tituen a proto-burguesia indus
trial, e tamén son eles os recepto
res de foros por parte dos priores 
-que son das suas famílias. Po
deriamos dicer que no mundo me
dieval constituian unha auténtica 
elite. Esta elite situábase frente ao 
resto, que eran os labregos e os 
mariñeiros; labregos que moitas 
veces non tiñan terras de seu e 
que dependían en todos os aspec
tos dos señores. Os mariñeiros en 
ocasións tamén carecían de bar
cos ou de aparellos de seu, pesca
ban para os señores, etc ... Non é o 
mundo das tres ordes, é o mundo 
das elites e do povo. 



Loita de clases 
no Medioevo 

Concretamente, no caso galego 
cales son os mecanismos princi
pais através dos que se manifes
taba a loita de clases? 

O labrego medieval era un home 
que estaba sometido a moitas 
cargas impostas polo costume e 
eles cumprian con estas cargas 
desde sempre; pero ao que non 
estaban dispostos era a que se 
Hes lanzasen cargas novas. O ho
me medieval cria na xustiza, pe
ro a xustiza non funcionaba de 
xeito igualitário e o domínio des
ta xustiza por parte dos señores 
era o principal meio de controlo 
e através do cal se manifestaba a 
loita de clases. 

Orabén, falamos dunha loita verti
ca I, cando realmente as loitas 
mais virulentas eran as que acae
cian entre os clans nobiliares, for
temente emparentado entre si e 
non por iso ben avindos. En defi
nitiva, habia tanta ou máis loita 
por dirixir o proceso de domínio 
que ne te proceso me mo. 

No mundo céltico 
o Treba 
constitue un 
espazo político 
determinado 
por marcos, 
e nas Terras 
medievais os 
condes adoptan 
uns títulos como 
0s de imperantes ~ 
ou príncipes cos 
seus maxistrados 
territoriais, de 
xeito semellante 
aos Trebas. 

Como debemo interpretar a 
aparición das economias urba· 
na , como fonte duo maior re
parto ocial ou como un agra
vante das desigualdades? 

En primeiro lugar, como unha 
ruptura da autarquia do Territó
rio. O que vai acontecer é que 
coa aparición da vila nobre non 
vai depender agora exclu iva
mente da renda agrícola ; agora 
vai aproveitar os recursos para 
encetar actividades proto-indus
triais como foron as da algazón 
do peixe. Poderiamo dicer que 
as diferéncias serian máis gran
des dentro da escada social pero 
isto non é asi: o mar, a actividade 
mercantil e a vila permiten unha 
maior diversificación económica 
e ocupacional que en definitiva 
favorece a todos. Mesmo os la
bregos comezan a mercar panos 
de luxo, sedas, etc ... e do mesmo 
xeito teñen unha saída de cara 
aos seus excedentes dentro do 
mercado urbano. Orabén, non nos 
trabuquemos, estamos a falar 
dunhas vilas onde as casas teñen 
cortiñas, onde os cochos campan 
pola rua ou as vacas e os carros 
circulaban a cotio; ou sexa, vitas 
moi ruralizadas e tamén moi pe
quenas. + 

G~~O 
...............••..•...•••..............•....••......•..••••••.......•.•............................... . : 
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'Facer história na Galiza 
pasa por unha análise das bisbarras 
desde a época céltica até hoxe en dia' 
Leva analisados 5.000 anos da 
história de Narón cun traballo 
en equipa. Cal debe ser a es
truturación funcional desa 
equipapara realizar un proxec
to de tal envergadura? 

Cada período a estudar, debido á 
procedéncia das fontes, necesita 
un enfoque distinto, e asi non é o 
mesmo estudar o neolítico ou o 
mundo do bronce que un docu
mento medieval. O primeiro por 
exemplo exixe saídas ao campo, 
coñecimentos de cartografia, mi
cro-toponímia ... , mentres que o 
documento medieval é mais 
complexo, non abonda con lelo e 
hai que ter uns coñecimentos so
bre institucións, de direito, etc ... 
Entón o sistema de traballo ten 
que basearse na interdisciplina
riedade, necesitándose tanto de 
persoas que coñezan o monte co
mo de especialistas en institu
cións, tanto de coñecimento de 
~aleografia como de lingüística. 
É moi difícil coordenar todo este 
grupo de trabal1o porque hai que 
procesar unha información naci
da en mundos distintos. 

É acertado supor que a aporta
ción do povo no tocante a topo
nímia, arquitectura e outros as
pectos resoltou fundamental? 

Un grande antropólogo dixo que 
Galiza é un fósil vivinte, e así é. 
Os arqueólogos sabemos que 
tras do folclore hai determinado 
tipo de imobiliário arqueolóxico; 
por outra parte a toponímia pode 
sinalar a presenza de actividades 
industriais -o topónimo "O Ro
xal" (Arrugiale) indícanos por 
exemplo que estamos diante 
dunha actividade mineira da Ida
de do Ferro; igual que "Ferrei
ras" na Idade Média-; pero ta
mén, a toponímia revela institu
cións -'A Picota", "A Torre", 
"Lugar do Vinculeiro". Sen ír
mono máis lonxe, a toponímia e 
mais a memória oral permitíron
nos descobrir na Terra de Tra-
anco unha série de edificios 

que e coñecen na Idade Média 
co nome de "villae". Son o nú
cleo dun espazo determinado on
de o eñores exercian a sua xu
ri dición e percebian rendas. 
Poi ben, estes edificios que até 
agora eran descoñecidos, atopá
molos na Terra de Trasancos en 
ba e á documentación pero ta
mén en base á axuda do povo. 

Porén, a principal aportación 
metodolóxica que aporta é o es
tudo continuado dunha bisba
rra no tempo. Moitos especia
listas teñen dito que o futuro 
da história camiña nese vieiro ... 

Efectivamente, parece que coa 
conquista todos somos romanos 
e que cos suevos todos somos 
xermanos, e tamén parece que é 
a monarquia astur a que artella 
Galiza, cando Galiza xa levaba 
mais de 2.000 anos artellada, e o 
que é mais importante, artellada 
por ela mesma. A compartimen
tación da história en idades so
mete a un baño de "ácido sulfú
rico institucional" o precedente, 
cando o que nós vemos é que o 
boi segue tirando da rella do ara
do. En definitiva, coido que o 
xeito mais aclaratório de facer 

história da Galiza pasa por mo
nografias territoriais que com
prendan unha análise desde a xé
nese das bisbarras na época célti
ca até hoxe en dia. 

Descoordenación 
universitária 

Con esta perspectiva diacróni
ca o concello de Narón recolle 
o vello proxecto do Seminário 
de Estudos Galegos sobre a Te
r ra de Melide. Que falta na 
Universidade galega para non 
traballar nesta liña unitária? 

Falta a división da faculdade en 
departamentos, que de pbr si non 
é que sexa má, senón que orixi
nou unha descoordenación entre 
eles. Neste senso tamén é preo
cupante a falta de interdisciplina
riedade non só entre os medieva
liStas, modernistas ... senón tamén 
entre os historiadores e o resto 
dos científicos sociais. A min re
súltame ilustrativo lembrar como 
houbo unha époc;a encetada polos 
ilustrados en que se valoraba o 
coñecimento de moitos saberes; 
época que tantos froitos daría no 
século XIX nos eidos da lin
guüística ou da história mesmo. 
Agora dá a impresión de que se 
está a descobrir a pólvora todos 
os días; pero o que é máis grave 
ao meu xuízo é a transposición 
apriorística dos modelos chega
dos de fora e que non sempre se 
adaptan á nosa realidade. 

Concretemos este este ponto ... 

'C . ompart1mentar 
a história en 
idades é 
submeter a un 
baño de "ácido 
sulfúrico 
institucional" o 
precedente, e o 
que vemos é 
que o boi segue 
tirando da rella 
do arado" 

Por exemplo, no caso do mundo 
celta unha grande persoa -que 
non quero citar-, por uns moti
vos ideolóxicos clarísimos e que 
me confesou persoalmente, adi
couse a propagar a idea da cultu
ra castrexa como algo único e 
exclusivo, pero sempre dentro do 
contexto hispánico, destruindo 
calquer posibilidade de referén
cia a ámbitos culturais semellan
tes ao noso; e desde logo aí está 
o motivo polo que alguns dos 
novos historiadores galegas ne
garon o celtismo. Na Galiza apli
cáronnos un racismo histórico 
que non só se manifestou coa 
época céltica senon que o vemos 
repetido en Sánchez Albornoz 
cando apresenta á Galiza total
mente desestruturada, como o 
colmo da barbárie, con restos de 
impostas romanos tardios, etc ... 
Por non falar na época moderna 
do racismo, xa non histórico, se
nón social que se aplicou contra 
a nosa étnia e que percebemos 
ben no caso de Góngora ou Que
vedo e que podemos perceber 
ainda hoxe en dia dun xeito sub
til pero non menos aldraxante. 

A desgrácia celta 

No seu achegamento á época 
céltica coincide totalmente coas 
teorias filo-irlandesas da profe
sora Fetnández Albalat. For
man vostedes o xerme dunha 
corrente historiográfica neo
celtista? 

En certa medida, si. A desgrácia 
da doutora Fernández AJbalat, foi 
que estudando a relixión da Idade 
do Ferro atopouse cunha relixión 
céltica sen buscala expresamente; 
e a desgrácia doutros profesores 
coma min foi a mesma. Con isto 
quero dicer que actualmente can
do falamos de celtas non é por
que vaiamos en busca deles, se
nón porque nos saltan por todas 
partes: os que neguen o celtismo 
están nunha illa onde o auga non 
para de subir. 

A crítica que se derivará des
tas teorias leva camiño de ser 
moi forte. Que argumentos se 
lle poden esgrimir a aqueles 
que coidan que o celtismo da 
Galiza non suporta argumen
tos científicos? 

Cando falamos de celtas non 
nos referimos a unha raza, fala
mos dunha cultura, dunhas ins
titucións de base territorial -
Treba, Tre, Cantref, Tuath ... -
constatadas comparativamente 
na Galiza, Irlanda, Gales e ou
tros fisterres . Non tocamos o 
castro en abstracto, falamos do 
castro concebido institucional
mente como casa dun nobre per
ceptor de rendas -domo, fian
na ... -; socialmente falamos de 
xerarquias do Treba porque as 
atopamos na nasa epigrafia, que 
desde logo está aí e non inven
tamos. O mundo dos castros 
non é o mundo de índios enfren
tados que nos queren facer ver, 
é un mundo territorial, artellado 
políticamente e esa realidade é a 
que é induvidabelmente celta 
aqui e noutras latitudes, non a 
cor do pelo ou da pel. Un paisa
no baixo e moreno pode ser tan 
celta coma un alto e loiro. + 
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Convocatórias 

XVII Xornadas 
do Ensino de Vigo 
A Unión de Traballadores do Ensi
no de Galiza e maila Asociación Só
cio-pedagóxica Galega organizan as 
XVII Xorandas do Ensino de Vigo, 
do Luns 20 ao Venres 24 no Instituto 
Santo Tomé de Freixeiro de Vigo, 
baixo o subsídio do Concello, da 
Xunta e da Deputación. As Xornadas 
divídense en seminários, de 16,30 a 
18,30 h.; en proxeccións de audiovi
suais, de 18,30 a 19; e en actos con
xuntos que se reaJizan a partir das 7 
do serán. A matrícula, que pode fa
cerse até o primeiro dia das Xorna
das, custa 2.500 pta. para estudantes 
e parados; 1.500 para membros das 
asociacións organizadoras, e 5.000 
pta. nos casos restantes. Algún dos 
seminários impartidos: Outra forma 
de traballar en Educación Física; aula 
de língua e literatura; aula de mate
máticas e astronomia; didáctica da 
Música; deseño e posta en práctica 
dun programa de reciclaxe nun cen
tro escolar; paseos pedagóxicos; coe
ducación na aula; uso de ordenadores 
no ensino; e educación especial. As 
sesións de proxeccións oferecen os 
títulos O bosque. A árbore. A vida, 
Románico de Galicia, Botánica: Dis
persión de froitos e sementes. Move
mentos das plantas, e Arte Barroca . 
Nos actos conxuntos atópanse confe
réncias como O sindicalismo hoxe 
por Quique Tello, e A simboloxia na 
nosa arte por Manuel María; mesas 
redondas sobre a Normalización 
Lingüística e os meios de comunica
ción; saídas nocturnas para observa
ción astronómica; presentación dos 
materiais didácticos da AS-PG, e ac
tuación do Teatro do Morcego coa 
obra Mistério Cómico de Dario Fo. 
Matrículas e calquer consulta na Rua 
San Salvador, 5, entrechán. Vigo. 
(986) 48 21 19. 

Congreso de 
Información Ambiental 
O Centro de Información e Divul
gación Ambiental (CEIDA), do Ser
vício de Meio Ambiente Natural da 
Xunta, organiza o primeiro Congreso 
Galego de Información e Divulgación 
Ambiental, do 29 ao 31 de Outubro, 
no Castelo de Santa Cruz de Oleiros. 
Este congreso organízase co fin de 
dar a coñecer e valorar as iniciativas, 
metodoloxias, equipamentos e recur
sos de que se dispón actualmente para 
a educación ambiental. Abren o con
greso unha série de ponéncias o día 
29, nas que se poderá escoitar a Jose 
Ramón González Pan, membro da 
equipa de coordinación de Educación 
Ambiental do CENEAM; Luis Vadi
llo, membro da área de Divulgación 
Ambienta] de Entorno S.L.; Manuel 
Rivas, xomalista e escritor; Juan Pa
llares Gallardo, técnico do CEIDA 
de Basauri; e Joaquín Araujo, escri
tor. Os dias seguintes, 30 e 31 de Ou
tubro, o congreso estará adicado ao 
traballo e a tira de conclusións sobre 

Teatro 

A Via Láctea 
Teatro e máxia da man do Mago An
tón, durante todo o mes de Setembro, 
ás 23,30 h., no Campus Universitário 
de Santiago. 

La Gran Sultana 
A Compañia Nacional de Teatro 
Clásico coa obra La Gran Sultana de 
Miguel de Cervantes, os días 18 e 19, 
ás 9 da noite, no Auditório de Galicia. 

Os tres erres 
O Moucho Clerc e a obra Os tres 
erres de Mark Twain, o dia 19, ás 11 
da noite, e o día 20 ás 8 e ás 11 da noi
te, no Teatro Principal de Santiago. 

Don Gaif eros 
Comédia representada polos Monicre
ques de Kukas, o 23 de Setembro, ás 
20,30 h., no Instituto Alfredo Brañas 
de Carballo. 

Big Bang 
Chevere Teatro co seu grande éxito 
Big Bang, o 23 de Setembro, ás 9 da 
noite, no Auditório de Lalin. 

as ponéncias. Para participar hai que 
apresentar o boletín de inscrición que 
ven co folleto do congreso e formali
zar a matrícula (8.000 pta.), antes do 
8 de Outubro. Folletos e aclaracións 
no Servício de Meio Ambiente Natu
ral: (981) 28 4111 , extensión 279. 

XIX Certame 
Nacional Galego de 
N arracións Breves 
Co prémio Modesto R. Figueiredo 
do Certame Nacional Galego de Na
rracións Breves, o Patronato do Pe
drón de Ouro tenta promover a lite
ratura narrativa en Lingua Galega e 
sobrancear a figura de Modesto R. 
Figueiredo. Poden participar no cer
tame todos os autores que o desexen, 
de calquer nacionalidade, cunha ou 
máis obras inéditas que non se teñan 
apresentado a nengun outro certame 
anterior. A extensión dos traballos 
ten que andar entre os 5 e 30 fólios 
(o Xurado poderia reconsiderar esta 
condición), mecanografados a dobre 
espazo e por unha cara. Os textos en
v iaranse , por cuadriplicado, sen re
mite ou outra forma de identificación 
ao: Patronato do Pedrón de Ouro. 
Apartado 1046. Santiago de Compos
tela. "Prémio Modesto R. Figueire
do". Para a identificación dos autores 
no caso de resultaren premiados, 
amais do título, a obra deberá ter un 
lema que a relacione cunha plica cos 
dados e currículum do autor. O pra
zo de admisión dos traballos rema
ta o 15 de Novembro. O prémio as
cende a 100.000 pta, e se o Xurado o 
co nsidera oportuno concederanse 
dous accesits de 20.000 pta. O Patro
nato resérvase o direito de publica
ción das obras premiadas na sua pri 
meira edición. 

Cursos CI G de FP 
Ocupacional 
A Converxéncia Intersindical Galega 
(CIG), vai impartir por toda Galiza no 
periodo que vai de Setembro de 1993 a 
Marzo de 1994, unha série de cursos que 
abranxen temas como: cociñeiro, xefe de 
rango, confección de prendas textís, 
acuicultor, contabilidade financieira, ad
ministración do plano de contas, deseño 
asistido por ordenador, cultivador de 
hortalizas baixo abrigo, motoserrista, 
traballador forestal, alfareiro ceramista, 
frigorista industrial, auxiliares de enfer
meria, nutrición e dietética, operador de 
ordenadores, modelador de poliester, re
forzado, canteiro, tapiceiro de móbeis, 
traballador de cetárea, maquinista de im
presión serigráfica, formador de forma
dores, patronista escalador, e outros. Es
tes cursos reponden á preocupación pola 
evidente auséncia tanto dunha política 
formativa como de colocación por parte 
da Xunta; a que o Consello Galego de 
Ensinanzas Técnico-Profesionais non 
asuma o rol que lle corresponde. Máis 
información nos teléfonos da INTG, 
(986) 42 55 44 ou 41 23 23; ou da 
CXTG, (986) 41 15 55. 

Ancorado uro 
O grupo de teatro Ancoradouro, repre
senta a obra Nos espácios do soño o 
dia 24 no Centro Cultural Caixavigo; e 
pon en cena Maní o dia 25 no mesmo 
auditório. 

Directamente Paco 
Carlos Blanco co seu espectáculo de 
humor musical Directamente Paco, o 
dia 25, ás 1 O da noite, no Auditório de 
Monterroso. 

Feira do Teatro 
de Ourense 
A F eira do Teatro de Ourense come
zou o pasado 14 de Setembro e remata 
o Sábado 18. O Venres 17 pódense ver 
as obras : Pinocho de Teatro Cachi
rulo, ás 16,30 h. , na Delegación de 
Cultura; Terra do nunca do grupo do 
Brasil Proteu, ás 6 da tarde no Rua; 
Dias sen glória por Teatro do Aqui, 
ás 8 do serán no Teatro Losada; e Xo
gos á hora da sesta da compañia 
Malbarate, ás 23,30 h., no Teatro 
Principal. A programación para o Sá
bado 18, comprende as obras: Rezaga-

axenda 
VIII Concurso 
Fotográfico 
Fundación Renfe 
A Fundación Renfe convoca a VIII 
edición do concurso fotográfico Ca
miños de Ferro, co motivo de fomen
tar a creatividade plástica no ámbito 
do ferrocarril urbano, interurbano, 
metropolitano; e nun sentido máis 
amplo: viaxeiros, estacións, trens, 
vias, pontes, etc. Cada concursante 
pode apresentar un máximo de tres 
fotografías, sempre que non ficasen 
final islas en calquer dos 7 certames 
anteriores. As fotos deben ter un ta
maño nunca su perior aos 35 x 45 cm., 
e entregarse sen marco nen paspar
tout. O título e os dados do autor po
den ir no dorso, ou nunha plica aparte 
relacioada coa foto cun seudónimo. 
Pódense mandar os traballos, até o 26 
de Novembro deste ano, ao endere
zo: Fundación de los Ferrocarriles Es
pañoles (Estación Delicias, Paseo de 
las Delicias , 61. 28.045 Madrid). A 
Fundación estabelece tres prémios 
(l.000.000, 250.000, e J 25.000 pta.), 
sen distinción entre branco e negro ou 
cor; amais de 1 O accesits de 50.000 
pta. e prémio de consolación de 2.500 
pta. a unha escolma de 113 fotos. 
Ningún prémio pode quedar deserto. 
As obras premiadas ou escolleitas pa
san a ser propriedade da RENFE, que 
reserva o direito de publicar ou expo
ñer. Máis información no teléfono: 
(91) 527 79 94. 

Simpósio 
de Tradución 
A Asociación Galega de Traduto
res coa colaboura do Departamento 
de Filoloxia Galega da Universida
de de Vigo, organiza o I Simposio 
Galego de Tradución que se celebra
rá do 30 de Setembro ao 2 de Outu
bro na Universidade de Vigo. O cus
to da matrícula ascende a 12.000 pta., 
ainda que se estabelece un 50% de 
desconto para os membros da Aso
ciación de Tradutores Galegos e para 
os aJunos da Licenciatura de tradu 
ción da Üniversidade de Vigo. Para 
formalizar a matrícula hai que facer o 
ingreso na c/c 0400000236333 da 
oficina principal de Caixavigo; e por
se en contacto con Xosé María Gó
mez Clemente, Departamento de Fi 
loloxia Galega. Apartado 874. 36200 
Vigo. O programa do Simpósio con
templa a celebración de numerosas 
conferéncias, colóquios e mesas re
dondas. O congreso conta coa pre
senza de personal da Universitat 
Pompeu , Universidade de Vigo, Uni
versity of Surrey, ETI Geneve, Uni
versidade Autónoma de Barcelona, 
The Queen 's College, Instituto da 
Língua Galega, Gabinete de Tradu
ción e Asesoramento Lingüístico da 
Xunta e o Tribunal Superior de Xus
tiza de Galicia. Para máis informa
ción nos teléfonos do comité organi
zador do Simpósio: (986) 81 23 59 
ou 81 23 52.• 

dos do grupo Geroa, ás 16,30 h. , na 
Delegación de Cultura; Don Gaiferos 
polos Monicreques de Kukas, ás 6 da 
tarde no Teatro Losada; Anfitrión por 
Teatro del Sur, ás 8 do serán no Tea
tro Principal; e Carmelita adeus coa 
compañia Proteu, ás 23,30 h., na Casa 
da Xuventude. + 

Carlos Blanco en Directamente Paco. 

O trinque 

Música 

Un dia Eugénia de Me/o e 
Castro mergullou e nos 
arquivos dunha emisora 
de rádio de Lisboa, e do 
imenso tesouro que 
atopou, decidiu gravar no 

Anúncios de balde 
A Cooperativa de Educación Meio
am bien tal (CEM) oferta servícios 
profisionais de Educación Meioam
biental: itinerários ecolóxico-culturais, 
charlas e festas escolares, obradoiros 
de reciclaxe, cooperación, natureza, in
ventários de recursos sócio-culturai , 
unidades didácticas, etc. Máis infor
mación no local de CEM, R/ Laracha 
n9 10. A Coruña. (981) 26 56 40. 

Vendo equipo fotográfico e Super 8, 
1 mira cor televisión e 1 o ciloscópio. 
Chamar ao (981) 66 03 12. 

Fago traduccións galego-francés
castellano, en calquer sentido. Intere
sados chamar ao (981) 29 98 90. 

Acordeonista com amplos conheci
mentos de solfejo, deseja receber có
pias de partituras de música tradi
cional galega e portuguesa para acor
deao. Apartado, 24034. 28080 Madrid. 

Véndense cachorros de Cocker, ma
chos 10.000 e fémias 6.000. Perguntar 
nos (986) 37 40 18 e 43 65 87. 

Precísanse percusionistas para ban
da de gaitas en Vigo. Perguntar por 
David ou Txema no (986) 22 26 07. 

Buscamos casa con finca en Vigo ou 
arredores, para alugar todo o ano. 
(986) 49 57 70. 

Corredoirismo. Somos un grupo que 
sai ao monte os Domingos. Se te ani
mas chámanos. Teléfono (986) 29 06 
07, en horas comerciais. 

A partir do próximo 12 de Setembro 
estará á venda nas librarías de Meli
de o número 4 da revista local A Va
randa. Todos os que a queirades rece
ber por correo ou entrar en contacto 
coa redacción da revista escrebede ao 
apartado 45 de Melide. 

Cadela de nome Beira, raza fox-te-

Festas 

e romarias 
Nesta semana cómpre sinalar: O Do
mingo 19, Festa en Cea e Arteixo; e o 
Mércores 21, Romaria de S. Mateo en 
Vilouchada-Trazo. • 

Cine 

Cine Clube 
Lumiere 
A programación do Cine Clube Lu
miere para o 22 de Setembro oferece 
a película Os Cabaleiros da Mesa 
Cadrada e os Seus Locos Seguido
res (Monthy Python and the Holy 
Grail). Gran Bretaña 1975. Unha sáti
ra chea de risas e humor, na que se da 
contadas fazañas do Reí Arturo e os 
seus cabaleiros. Directores: Terry Gi
lliam e Terry Jones. Guión: Monthy 
Python. Intérpretes: Graham Chap
man, John Cleese, Terry Gilliam, Eric 
ldle, Terry Jones e Michael Palin. Os 
pases son todos os Mércores do mes, 
ás 20,30 h., no Auditório Cidade de 
Vigo. Maior información sobre o Ci
ne Clube no (986) 43 67 73 . 

Amores Difíciles 
O Consorcio da Cidade de Santiago 
ven de organizar un ciclo de cine baixo 
o título Amores Diflciles . Os pases rea
lízanse no Teatro Principal de Santiago 
en tres sesións diarias: 18 h. , 20,30 h., 
e 23 h. Por esta orde o día 17 poñen: 
Mona Lisa de Neil Jordan; Amores 
pendentes de Giuseppe Bertolucci; e 

Brasil 13 cancións, 
compostas entre 1907 e 
1974, acompañada por 
Gal Costa, Milton 
Nascimento, Caetano 
Veloso e outros artistas. O 
disco resultante, Amor é 
cego e vé, é un prodíxio. • 

rrier, perdida no Monte da Groba 
(Concello da Guarda), o Luns 30 de 
Agosto. Chamar ao teléfono (986) 70 
91 48, e que pergunte por Pepe ou 
Bea. Gratificarase. 

Bicis pola Paz é unha Organización 
Non Guvememental para o Desenvol
vemento (ONGD), que fai un traballo 
de divulgación da Paz a través de cam
pañas, expo ición e traballo en cen
tro escolares. Bicis pola Paz, ven de 
realizar un envio de bicicletas ao inte
rior da Selva Amazónica, para o eu 
u o polo promotore de aude que le
ñen que deprazarse a pé, con mái de 
45 de temperatura. Todo o que queira 
colaborar, con ideas, propo tas, traba
llo ou aportación económica ; pode 
dirixirse a Bicis pola Paz. Apartado de 
Correos 35. Chantada. 

Vendo Kawasaki KLE, P0-4811-AM, 
impecábel. Teléfono (986) 31 03 49. 

A história viva da Fonsagrada en ví
deos, camisetas e chaveiros. Contra re
embolso no enderezo Marqués do RodiJ 
15. 27 .100 A Fon agrada. Lugo. E no 
teléfono (982) 34 02 52, de 11 a 2. 

Cámbio selos e cupóns da ONCE. 
Apartado 224. 32.080 Ourense. 

Preservativos de baJde e troco de xe
ringas usadas por outras novas sen 
nengún tipo de requisito, no local do 
Comité Cidadá GaJego Anti-Sida (Fonte 
de San migue! 2-baixo. 15.704 Santia
go); de 10 a 13 e de 17,30 a 20,30 h. 

Busco directos en vídeo non comer
ciais dos seguinte grupo : Fuxan o 
ventos, Os Resentidos, Os Diplomáti
cos, Siniestro Total... asi coma doutro 
grupos que canten en gaJego. Antom. 
Apdo 53. 27.850 Viveiro. 

Cartafol de poemas, Oito e medio, 
que publica texto de oito poeta gale
gas. Pedimentos a Edicións do Dra
gón. Calzada Canne de Abaixo 10, 2'' 
C. 15.705 Compo tela. Ou no telefone 
(981) 76 23 31. 

Aportacións económica para a cam
paña de recollida de Vitamina B para 
Cuba: oficina principal de Caixavigo 
en Compostela 04. l 55.001.267- 6. 
A ociación de Amizade Galego-Cuba
na "Francisco Villamil". • 

Ferida de Louis Malle. O día 18: Ou
tro tempo outro lugar de Michael 
Radford; O esquío vermello de Julio 
Medem; e Febre selvaxe de Spike 
Lee. Para o 19: Amores pendientes; 
Love fields de Jonathan Kaplan; e A 
vida privada de Sherlock Holmes de 
Billy Wilder. O dia 20 pódese ver: Fe
bre selvaxe; Xogo de bágoas de Neil 
Jordan; e Mona Lisa. Dia 21: Xogo de 
bágoas; A vida privada de Sherlock 
Holmes e Amores Pendentes. Dia 22, 
o derradeiro do ciclo; Ferida de Louis 
Malle; Mona Lisa e Xogo de bágoas . 
As películas pasanse en versión orixi
nal subtitulada e o prezo das entradas é 
de 200 pta. 

Europa Fai Cine 
O ciclo do Centro Cultural Caixavigo 
inclue as películas: Taxi-Blues de Pa
vel Loungine. URRS-Fráncia 1990. 
para o Martes 21. O Mércores 22 pa
san Paisaxe na néboa de Theo Ange
lopoulos. Fráncia-Itália 1988. Xoves 
23, último día do ciclo: El Sol del 
Menbrillo de Vítor Erice. España 
1992. Todas as películas son en ver
s ión orixinal e pasanse en duas se
sións, ás 7 e ás 1 O do serán.+ 



Música 

Aztec Camera 
Grupo do escocés Roddy Frame, o 16 
de Setembro na sala Ene de Vigo. 

Ale crin 
Folk no Campo da Feria de Paradela o 
dia 18, ás 1 O da noite. 

Mike Oldfield 
Coa apresentación do Tubular Bells 11 
o 19 de Setembro, á 11 da noite, no 
Parque de Ca trelos. Prezo con cadei
ra: 2.000 pta. 

Perlinpinpin Folc 
Os Perlínpinpin Folc de Franza, ac
tuan o 23 de Setembro na Praza do To
ral de Santiago, dentro do ciclo Raíces 
musicais europeas. 

Vigo en vivo 
O 16 de Seternbro, ás 1 O da noite na sá 
Nova Olimpia de Vigo, terá lugar a 2~ 
emifinal do concurso de pop-rock Vi

go en Vivo, na que tocan Ritual, Paso 
de Piedra, Barra Libre e Cruz del 
Sur. A 31 emifinal do concurso é o 23 
de Seternbro, á me ma hora e na mes
ma sá, coas actuacións de Malas Len
guas, Foggy Metal Breakdown, The 
Big Swindle e Brigada Lixeira. 

La Señal 
O dia 24, ás 10 da noite, no Chanto de 
Sárria, actuación do grupo pop la Se
ñal, dentro dos Circuitos culturais Ve
rán-Owono 1993. 

Coral Polifónica 
C. A. Sportivo 

o Auditorio Reveriano Soutullo de 
Ponteareas, odia 25, ás 9 da noite. 

Grupo de Metale 
B la Bartók 
En concerto na Ca a da Cultura de Ar
zua. o día 25. ás 9 da noite. • 

Televisión 

Sting. 

As av ntura 
d Bar' n Mun ha usen 
Domingo 19 en Entrada Lihre da TVG. 

r, n Bretaña 19 9. Director: TctTy Gi
lliam. [nt érprctcs: John Ncville, Eric !d
ie, Sting, Sarah Pollcy, Olivcr Rccd, 
Jack Purvi · e Chélrle McKc wn. 

84 Charing Cro Road 
Xoves 23 en Cine da TVG. EE.UU. 
1987. Dirixe: Davis Jones. Intérpretes: 
Anne Bancroft, Anthony Hopkins, Judi 
Dench, Jcan De Baer, Maurice Denham, 
Elcanor David , Mercedes Ruehl. Pre
miada no festival de Moscova de 1987 
coa mellor intef];)retación ma culina. 

J ekyll e H yde 
Venres 17, en Segunda Sesión. EE.UU. 
1989. Dirixe: David Wickes. Intérpre
tes: Michae l Caine, Cheryl Ladd, Joss 
Ackland, Ron Pickup e Lionel Jeffrie . 

Babeo o signo de Scorpio 
Sábado 25 en Butaca Especial. Itália 
1968. Dirixen: Paolo e Vittorio Tavia
ni . Reparto: Gian Maria Volonte, Lu
cía Bosé, Giul io Brogi e Sany Pavel. 
Estrea en televisión.+ 

Exposicións 

O valor da tradición 
Até o 19 no Ateneo Sta. Cecilia de Ma
rio. A monstra O valor da tradición, re
colle as raíces do povo desde a perspec
tiva da música, a danza e a vestimenta. 
Nesta monstra instrumentos musicais, 
partituras, maquetas, traxes e outros ob
xectos artesáns da Galiza. A exposición 
pecha o día 19, á unha da mañá, coa ac
tuación dos grupos Fentos a Froumas 
e Virxe das Neves. Horário de visita de 
12 a 13 h. de Luns a Venres, e das 12 ás 
14 h. Domingos e festivos. 

Tapices de La Seu Vella 
de Lleida 
Até o 30 de Novembro, na Igrexa de 
San Domingos de Bonaval. Sete tapices 
de grandes dimensións orixinários do 
século XVI, utilizados nun princípio pa
ra a decoración de La Seu Vella de Llei
da. Un dos mellores conxuntos ainda 
conservados de obradoiros flamencos. 

Arte galega 
A Asociación Cultural Amigos da Re
pública, organiza do 1 ao 24 de Outu
bro na Casa das Artes de Vigo, unha 
monstra da arte colectiva coa participa
ción dos artistas galegos Isaac Diaz 
Pardo, Lodeiro, Francisco Mantecón, 
Antón Goyanes, Laxeiro, Antón Pati
ño, Menchu Lamas, Carlos Barros, 
Fernando Casas, Manuel Moldes, 
Correa Corredoira, Agustin Perez 
Bellas, Mercedes Ruibal, Fernando 
Morales, Andrés Vila, Berta Cácca
mo, Dario Alvarez Basso e Amando; 
amais doutros do resto do Estado. 

Xesús Campos 
Do Venres 17 de Setembro ao 31 de 
Outubro, no Museo do Pobo Galego, a 
exposición Xesús Campos: Unha visión 
aguda e vertixitwsa da Caliza. Os ami
gos de Chichi Campos, dirixidos por 
Xosé Díaz, xuntaron debuxos, lembran
zas persoais e escrita inédita do autor e 
humorista. O resultado é unha exposi
ción definitiva sobre Xesús Campos. 

Farolas en foto 
Até o 8 de Outubro no Café Bar Pepa 
a Loba de Santiago. O fotografo de 
Carballo Xose Manuel Pérez Pena, 
expón unha série en branco e negro, 
composicións, bodegóns, paisaxes ur
banas e rurai ; todo coas farolas como 
referéncia común. 

Obxectos Materiais 
Até o 3 de Outubro na Casa da Cultura 
de Vigo, Nuria Guardiola amosa a 

axenda 

Obra de Núria Guardiola 

sua obra Obxectos Materiais. 

Trazos e camiños 
A segunda fase da monstra trazos e ca
miños, que comprende obra de figuras 
sobranceiras da arte galega, no Museo 
Municipal de Ourense. A última parte 
da série no Museo Provincial de Lugo. 

1 

Tomás Barros 
Os novos traballos do pintor ferrolán 
Tomás Barros, na Galeria Sargadelos 
do Ferro!. 

Páxinas coordenadas por 

IAGO LUCA 
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Até o 1 O de Outubro na Casa das Artes 
de Vigo. Organizan a Concelleria de 
Cultura e a Universidade de Vigo. 

Delmi Álvarez 
Pódense ver as fotografias de Delmi 
Alvarez, na sá de Caja de Madrid de 
Pontevedra. 

Gravados do XVII 
A rnonstra que acolle o Centro Cultu
ral do Ferro!, comprende 94 cadros 
orixinais facilitados pola Calcografía 
Nacional. 

Frota de Indias 
Até o 26 de Setembro no no Kiosko 
Alfonso da Coruña. A monstra Frota 
de Indias, fai un recorrido pola nave
gación da época, as técnicas, os aste
leiros, os pécios, etc. 

Xondón 
Expón as suas pinturas no Ateneo de 
Ourense. 

Valdearte'93 
Durante todo Setembro na Casa da 
Cultura do Barco. Valdearte'93, com
ponse por obras dos participantes no 
Encontro de Pintores de Ourense. 

Impuros 
Fotografía na Casa das Artes de Vigo. 

Auséncias 
O Museu de Arte Contemporánea Car
los Maside (Sada), acolle a monstra 
Auséncias: Fragmentos da arte gale
ga no século XX, unha homenaxe a 
sobranceiros artistas galegos deste sé
culo xa finados . 

Carteis 
dos cinco continentes 
Pódese ver a colección privada de 
Manfred Schawrz, 600 cartaces dos 
5 continentes, até o 28 de Setembro, 
no 3º andar da Casa das Artes de Vigo. 

F otoxornalismo 
en liberdade 
Até o 30 de Setembro na Casa das 
Artes de Vigo. A monstra Fotoxorna
lismo en liberdade , abranxe os traba
llos de Xurxo Lobato, Galicia: Tra
dición e modernidade; Xosé Castro, 
lncéndio no Pazo de Meirás; e Ma
gar, Festa popular na Cidade de Vi
go, entre outros. • 

Galicia posúe unha toponimia enormemente interesante, densa e variada. 

OS NOMES DE LUGAR 
Topónimos de Galicia: 

a súa orixe e o seu significado 

Fernando Cabeza Quiles 

Os nomes de lugares fon parte importante do patrimonio cultural dun país. 
Herdados ó longo dos séculas, moitos deles milenarios, son documentos históricos 
viventes que nos informan acerca de múltiples aspectos do pasado. 

XERAIS 

~~ 
~~ 

NA MES/\M. COLECCIÓN 

VECIÑAS DO HOME 
Xurxo de Viveiro, X.C. 

Castro Laxe e Nicolás Muñoz 

ANFIBIOS E RÉPTILES DE GALICIA 
Pedro Galán Regalado 

Gustavo Fernández Arias 
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O Xacobeo deixou sen subvencións ao duas veces campión do Estado, 
Alfonso Lubián, que non se pudo apresentar este ano 
1Non cámbio o meu globo 
por unha moto ou un chalé na costa' 
• PAULA CASTRO 

A lfonso Lubián foi o primei
ro piloto oficial de globos 
da Galiza. A sua afeizón a 

este atípico deporte ven de hai 
trece anos, no 1980, cando lle toi 
encarregada unha reportaxe de 
fotografia aérea da ria de Ponte
vedra e subiu en globo por primei
ra vez. "Daquela o que máis me 
impresionou foi ver un parque mó
bil do exército, algo que non terias 
a oportunidade de mirar a pé. Ta
mén me gostou a sensación de li
berdade, pero sobretodo a calma, 
a tranquilidade, a auséncia total 
de ruídos, agás o do propano 
queimándose. Es ti e máis o glo
bo, unha pequena barca de vím
bio e ao redor ar. Abaixo, ao lon
xe, diminutos pontos que ben po
den ser casiñas, xente movéndo
se ... " 

Asi que baixou decidiu aprender 
a manexar un globo, para logo 
mercar un e disfrutar novamente 
de todas aquelas sensacións. 
"Entón non habia escala de pilo
tos, tiñas que aprender con ou
tros, e tamén exercer un pouco 
de autodidacta. Eu aprendin moi
to mirando e probando". Conver
teuse no primeiro piloto galega e 
comezou a apresentarse a pro
bas estatais e internacionais, 
montou o clube Vigo Globo, e se 
fixo instrutor duns poucos, moi poucos, 
interesados no deporte. "Tan poucos que 
entre nós danse moitas coincidéncias. 
Un dia estabamos vários pilotos comen
tando como se iniciara cada un, como 
xurdira o noso interese por estas curio
sas naves aéreas. Eu relatei a miña his
tória, e un rapaz catalán, Miquel, contou 
que el decidira que tiña que aprender a 
voar cando facendo a míli en Pontevedra 
viu pasar un globo baixiño, xusto por riba 
da sua cabeza. No globo ia eu , que subi
ra para facer as famosas fotos da ria de 
Pontevedra". 

Traballo e lecer 

Mercar un globo, asistir aos cursiños esa
car o título de piloto é caro "pero non o po
demos considerar un deporte de elite. De 
feito e con respeito ao re~to da Europa, ou 
en comparación cos Estados Unidos, on
de si que é praticado por xente de cartas, 
aqui somos a maioria obreiros. Amortiza
mos os custos utilizándoo como ferramen-

ta de traballo, sobretodo en publicidade. 
Apesar de todo hai xente que só se adica 
ao deporte, pero son os menos". 

O cursiño pode custar 300.000 pesetas, e 
o globo máis sinxelo ao redor de dous mi
llóns, co que se ve inaccesíbel para a 
maioria. Alfonso, prefire talar de preferén
cias. "Uns invisten nunha super moto, ou
tros nunha IT)ansión como as que eu vexo 
desde o ar. E nese intre cando penso que 
cada un de nós escolle segundo o que lle 
interesa. Eu non cámbio o meu globo pa
la moto nen polo chalé na costa." 

Actualmente a lexislación europea fai unha 
diferenciación entre os profisionais, os que 
se adican o globo para traballar, e os afei
zoados, os que só tan deporte. Aqui resul
ta moito máis difícil aplicar esa diferencia
ción na titulación, porque todos terian que 
pasar a ser profisionais. Ademais o globo é 
considerado unha nave aérea con matrícu
la, igual que un avión, e o que se pretende 
tamén é que teña a posibilidade de comu-

nicarse co resto das naves aéreas 
e coas torres de control dos aero
portos. 

Alfonso foi campión do Estado en 
duas ocasións. Pero o dos cam
pionatos do mundo está moito 
máis difícil. "Os americanos levan 
todos os prémios. Teñen equipas 
técnicas moi superiores ás nasas. 
Mentres eu canto cunha equipa de 
catro persoas eles teñen unha mé
d i a de 16, que están lanzando 
sondas constantemente para infor
mar aos pilotos da velocidade das 
correntes aéreas, a dirección, altu
ra ... " Ademais, hai que ter en con
ta tamén o alto financiamento do 
que dispoñen. 

O eterno problema 
dos cartos 

Na Galiza hai un total de cinco 
globos. Para apresentarse aos 
campionatos precisan de axudas 
económicas, xa que os custos son 
moi elevados. Non só é o transla
do do material, tamén é necesário 
pagar a estáncia da equipa, com
posta por un mínimo de catro per
soas, a gasolina ... Alfonso tentou 
conseguir axudas do Xacobeo pa
ra poder acudir este ano ao cam
pionato, pero contestáronlle que 
non había cartas. "Será por todo o 
que xa gastaron, irnos pagar du

rante anos". O que si lle concedeu a De
putación foi unha subvención de 50.000 
pesetas para o clube, que non lle chega 
nen para elevarse unha vez. 

A cuestión económica non ten nada de 
romántico, pero c;:ompensa a satisfacción 
que senten os pilotos cando ascenden. 
Máis románticas son as técnicas de ma
nexo do globo, idénticas ás de hai 200 
anos, apesar de haber certos aspectos 
nos que se avanzou moito. Agora as son
das que se lanzan ao ar poden dar canti
dade de información e dirixir ao piloto ao 
ponto concreto. A equipa de rescate, que 
é a que recolle ao piloto unha vez aterra, 
está en constante contacto por rádio, e o 
encarregado da cartografía pode dar a si
tuación exacta do ponto ao que se ten 
que dirixir o globo. 

Para o futuro imediato, Alfonso proxecta 
cruzar os Aneares en pleno inverno, can
do estexan nevados, e outro dos seus 
proxectos é cruzar Galiza dun tirón.• 
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TRES EN RAIA 

.Tempos 
de Presedo 
• G. LUCA DE TENA 

Q
ue tempos son chegados? An
tolin Sánchez Presedo mira de 
fite á cámara cun olio branca 

c nimal, de carnívoro en inverno. 
Se a cara é a un home o que a caixa 
negra a un avión, a caixa negra do 
candidato do PSOE non gravou ba
ches de aire, látigos de vento, trom
bas de auga nen perdas de poténcia 
en carreira de despegue por dixestión 
dun pelícano. 

Niso recorda a Clinton. Por moita sona 
que teñan en Arkansas de cuspir tabaco 
verde sobre os candidatos, ao demócra
ta seica non lle atinaron. O galega tam
pouco ten riscos na pel nen boxas nos 
olios pero a sua mensaxe indica que al
go estaba a esperar desde hai moitos 
anos: "os tempos son chegados". 

A información que non pode darnos o 
rosto de cera estará se cadra na men
saxe escrita. Que impaciéncias secre
tas encerra ese plural de coleccionista 
de relóxios de cuco? Que arco de pau 
santo tremou durante tanto tempo nas 
puñetas de Sánchez Presedo? Que 
Vénus a ferver albiscan os olios ilumi
nados deste piloto de sonda espacial 
coa paciéncia a proba de décadas? 

Será acaso que renúncia á política da 
excavadora e do favor eleitoral que 
con tanto éxito lle perdeu unha presa
da de deputados? O candidato fartou 
de repetir estes anos que con favores 
hai votos e sen favores non hai. Se 
cadra chegaron os tempos de deitar o 
clientelismo no caixón da política ve
llouqueira e caciquil. Igual son os tem
pos por fin de defender a língua e a 
cultura do país despois de repartir 
dentro do partido consellos en contra 
delas. Quen sabe se derradeiramente 
quer autonomizar o IN/, potenciar os 
estaleiros e a pesca e defender o sec
tor primário como fixeron os socialde
mócratas franceses e alemáns. 

Pondal era ben máis explícito e arris
cado. Polo de agora tamén durou ben 
máis que Presedo. + 

VOLVER AO REGO 

A 
utopistas del Atlántico pagou 
expropriacións a prezos da 
conquista do Oeste (a tiro lim

po), cimentou a 45 centímetros (na 
Franza, por exemplo, fano a metro e 
médio) e finalmente cobroulla ao Es
tado como se fose de ouro. O público 
sabe que é a máis cara do mundo e 
a máis deficitária en enlaces. 

Para non perder o costume, Antonio 
Rojo, presidente de Autopistas del 
Atlántico coida que debe ser a cida
dania a que pague os valados de se
guridade. + 




