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Ceferi,no Díaz: 
1Vázquez asinou 
a paz cori ·Fraga 

-· . 
para conseguir 
in vestimentos 
para A Coru~a' 
Ceferino Diaz pensa que o seu 
problema é que "o autobus vai 
moi de vagar" e non lle dá tem
po a chegar a todos os militan
tes do país para explicarlles a~ 
suas teses. Ceferino está canso 
de ser o que "sempre leve as 
bofetadas por meterse de apaci
guador'', pero segue a confiar 
en que as bases perdan o papa
natismo. Se saen as causas co
mo pensa, voltará á militáncia 
de base a agardar tempos me
llares. Ainda asi, considera que 
o Estatuto de Autonomia xa xus
tifica a sua entrada no PSOE. 

(Páxina 5) 

Crónica desde La Habana 

O dólar fai 
agromar as 
diferéncias 
sociais en Cuba 
Trala desaparición do CAME 
(Mercado Comun Socialista) e o 
endurecemento do bloqueo, o 
governo cubano enfrontase a 
difícil tarefa de artellar unha al
ternativa económica que per
meta ao tempo superar a crise 
e manter os logros fundamen
tais da revolución. Para os cu
banos, os primeiros e principais 
afectados por esta situación, o 
maior problema non estriba 
nestes momentos na precarie
dade da canasta alimentária, de 
certo escasa, nen na falla de 
institucións democráticas tan 
reclamadas desde fora, senón 
no aparente paradoxo de que 
sexan as novas medidas adop
tadas polo próprio governo as 
que aparentemente fan perigar 
estes logros e o espiritu revolu
cionário. 

(Páxinas 18-19) 

MADAME 
BOVARY 
Gustave Flaubert 

A primeira traducción galega 
dunha obra mestra que marca 

toda a literatura do noso 
século. 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Informes internos .indican que ~ demora dos hosp~tais galegas 
é o dobre do que· o conselleiro declara . 

ANXO IGLESIAS 

A subdirección xeral de Información Sanitária levanta a alarma sobre o crecimento 
das esperas de hospitalización. O conselleiro Romay asegura que se reducen 

mentres dirixe unha política de compracéncia en matéria de horários, 
incompatibi-lidades e horas extras que fan cada dia máis ineficiente o Sergas. 

O estado pagará 
por Banesto 
o equivalente a 
duas mil veces 
o defraudado 
por Rubio e 
Roldán 
A adquisición do Banco Español 
de Crédito polo Banco de San
tander hai que inse~ila na profun
da reordenación bancária que se 
ven desenvolvendo a etapas des
de o final da ditadura, posta en 
marcha polos tecnócratas educa
dos ao abeiro do Opus Dei. Os 
expertos afirman que o mapa fi
nancieiro español ainda vai sofrer 
máis cámbios. Nesta ocasión os 

. contribuintes terán que pagar 
192.542 millóns de pesetas. 

(Páxina 11) 

Suso de Toro: 
1 A Real Académia 
debería modificar 
a normativa para 
achegarse ao 
mundo 
portugués' 
O novelista, recente Prémio da 
Crítica, Suso de Toro, reclama 
na entrevista de páxinas inte
riores, unha reforma normativa 
do galega, papel que corres
pondería segundo o escritor, á 
Real Académia e ao Instituto 
da Língua. Para Suso de Toro 
o galega non debe 'rexionali
zarse' e ten a oportunidade 
histórica de abrirse ao mundo 
no marco do portugués e do 
brasileiro. 

(Páxina 28) 

Fraga intervén 
por primeira vez 
nun debate no 
Parlamento 
para desmentir 
o impago 
da cuota 
O Parlamento aprobou por unani
midade unha proposta do BNG, 
consensuada cos demais grupos, 
para que Astano volte a contruir 
barcos. Segundo esta proposición 
a Xunta terá que implicarse por 
vez primeira no estaleiro, mercan
do accións e participando na xes
tión da empresa através do Con
sello de Administración. Na mes
ma sesión o Conselleiro apresen
tou as directrices dun plan de re
novación comercial. 

(Páxina 7) 

/, 
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Baixo rendemento, pago d.e salári-os inecesários e esp'eras de até 5 anos 

· ... · ... ,ROmCl'y· gasta miles de millóns en 
¡ - . 

pú'blicidade · pa_ra qu~ . non transcendan 
as eSperás e · o 'caos do Sergas 

MARIA ALONSO·G. LUCA DE TENA 

Os ho~ Servicio Gálego de sa'ude (SefQas), teñen ~nha liS~a de espera para hospitalización de 30.000 pacientes, 
. segundo . informes da própria ~onse·llaria de Sanidade en Compostela. De cara á opinión pública, o departamento que 

~/ .. ,/" - dirixe ._Romay Beccária re.corta e·sta_cqla (contrastada na estatística interna) pala metade e declara 
só quince mil. pácientes á espera de tratamento. 

Romay declaraba en Xaneiro a La Voz de Galicia que as listas de espera reducíanse. 

Dacordo cun informe elaborado 
pala subdirección xeral de Infor
mación Sanitária da Consellaria, 
ao que tivo acceso A Nosa 
Terra, a cifra meia de espera 
hospitalária durante 1993 foi de 
29.730 persoas, mentres que en 
Marzo pasado atinxia 30.000. En 
declaracións a La Voz de Ga/icia 
en Xaneiro deste ano, Romay 
Beccaria aseguraba que a lista 
era de 15.000 enfermos, xusto a 
metade dos que identifica o in
forme interno do departamento. 

Durante o 93, a demora de hos
pitalización nunha especialidade 
como a de cirurxia vascular no 
Xeral de Vigo foi de cinco anos. 
As listas de neurocirurxia levan 
un retraso de tres anos e tres 
meses: outro tanto pasa coa de 
otorrinolaringoloxia. 

En canto ás consultas externas, 
a de xinecoloxia no mesmo hos
pital tardaba cinco meses. 

Non val dicer, doutra parte, que 
ainda que medren as listas os 
usuários do Sergas esperan in-

Os hospitais 
do Sergas teñen 
unha lista de 
espera para 
hospitalización de 
30.000 pacientes, 
segundo informes 
da própria 
Consellaria. Romay 
di que son 15.000. 

dividualmente menos tempo. 
Constátase un aumento de dias 
de espera por asegurado. A pe
sar de que milleiros de pacien
tes desvianse para consultas 
privadas as listas de espera se
guen a medrar. A progresiva pri
vatización da asisténcia fai que 

/ 

o sistema sanitário galega sexa 
a cada máis inxusto e desigual. 
Os que teñen máis recursos re
ceben asisténcia imediata e os 
que non están condeados ás lis
ta de espera. 

Para milleiros de asegurados do 

ANXO IGLESIAS 

Sergas, con todo, esta demora 
non ten caracter trascendente. 
Unha constante e carísima cam
paña de imaxe da Consellaria 
evita que esta creba da sanidade 
pública apareza refrexada en 
moitos meios de comunicación. 
No 92, Sanidade gastou máis de 

cinco mil millóns de pesetas en 
propaganda (ver A Nosa Terra 
número 590). En todo o Estado, 
a empresa El Corte Inglés, que 
ten un volume de negócios de un 
billón de pesetas, gasta en publi
cidade oito mil millóns; a Conse
llaria, con un orzamento que non 
atinxe máis que ao 32 por cento 
da primeira cadea comercial do 
Estado, ten unha carteira de pro
paganda equivalénte ao 63 por 
cento da do Corte Inglés. 

Unha constante e 
carísima campaña 
de imaxe da 
Consellaria evita 
que esta creba da 
sanidade pública 
apareza refrexada 
en moitos meios de 
comunicación. 

Sistema 
de compracéncia 

Facultativos consultados pola 
redacción de A Nosa Terra 
coinciden en denunciar un sis
tema de compracéncia xeral 
cara aos axentes do sistema 
sanitário por parte da Consella
ria de Romay Beccaria. Do que 
aparentemente se trata é de 
oferecer a impresión de que o 
Sergas funciona mellor cada 
dia, ainda a costa da corrup
ción xeralizada. A prometiida 
mellara de xestión é na realida
d e unha absoluta relaxac.ión 
dos horários e das normas de 
incompatibilidade. Volatilizada 
a disciplina de cara aos médi
cos, a Consellaria observa im
punemente como saltan en 
cascada para o resto do organi
grama as proibicións de concu
rréncia e as fallas de puntuali
dade e duración de xornada. 
Sobre o persoal empregado, 
esta situación produce unha 
discriminación negativa que 
prexudica moito máis aguda
mente aos que mellar cumpren 
as suas funcións. 

Coa anuéncia tácita da Conse
llaria, moitos médicos contrata
dos no sistema público duplican 
a sua adicación a centros con-

(Pasa á páxina seguinte) 



(Ven da páxina anterior) 

certados. Esta incongruencia é 
escandalosa no caso do hospi
tal "Povisa" de Vigo. 

O documento do Sergas, elabo
rado a partir das cifras remitidas 
por cada centro hospitalário, 
pon de manifesto que a meia de 
persoas nas listas de demora 
durante o segundo semestre do 
pasado ano foi de 31.113. Os 
dados de cada centro, remíten
se á Dirección Xeral de Ordena
ción Sanitária, sen que neste 
circuito interveñan as instáncias 
provinciais. 

O último trimestre do pasado 
ano, escrutado polo miudo no 
informe, rexistou unha meia de 
28 .635 enfermos en lista de 
espera. A cota máis alta da 
cola para ingresos nos hospi
tais do Sergas e concertados , 
foi a de Novembro , con 
28 .726, e a seguir as de De
cembro, con 28.699, e Outu-

bro con 28.491. 

O desglose dos 
dados corres

pondentes 
ao mes 

d e 
De-

As listas de espera 
hospitalárias, 
recoñecidas no 
informe interno do 
Sergas, revelan 
unhas taxas cativas 
de aproveitamento 
dos recursos 
existentes. 

Xeral de Vigo con 6.547 pacien
tes que agardan hospitalización. 
Con cifras significativamente 
máis baixas aparece o Juan Ca
naleja da Coruña, que tiña en 
Decembro unha lista de 3.944 
pacientes. 

Obviamente: as listas de espera 
máis cativas atópanse nos hos
pitais comarcais, concretamente 
no de Valdeorras que tiña 116 
pacientes agardando por unha 
cama e no de Montarte cunha 
espera de 367. 

No informe da subdirección xeral 
de Información Sanitária non fi

guran dados sobre as listas 
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lan en todo caso unhas taxas 
cativas de aproveitamento dos 
recursos existentes. O docu
mento da subdirección xeral de 
Información Sanitária recolle un
ha porcentaxe meia de rende
mento dos quirófanos galegos 
do 66 por cento durante o ano 
93. Os índices do lnsalud sitú
anse arredor do 71 por cento. 

de espera existentes no 
Hospital Provincial de 

Pontevedra e na hos
pital concertado Povi-

sa, a pesar de que ám
bolos dous teñen adxudi

cado un seitor da povoación 

soas en lista de espera para 
equipararse coa meia do lnsa
lud. O servício autonónico de 
saude excede en cinco mil per
soas a cola de hospitalización 
que o lnsalud ten para a mes
ma franxa poboacional. 

Baixo rendemento 
dos quirófanos 

En calqueira caso, o rendemen
to dos quirófanos non se pode 
xeralizar xa que existen impor
tantísimas diferéncias por cen
tros hospitalários. Grandes com
plexos coma o do Xeral-Cies de 
Vigo, o Crista!-Piñor de Ouren
se, o Xeral de Santiago ou o Ar
quitecto Marcide do Ferrol apre
sentan índices ainda máis bai
xos ca a meia galega. O comar
cal de Montarte nen sequera 
chega a un rendemento do 50 
por cento. Esta porcentaxe é a 
que rexistra o de Valdeorras. 

da sua área sanitária. Se se ti
vese n en conta os pacientes 
destes centros, as listas de es
pera totais do pais medraría por 
riba das 30.000 persoas que re
xista o documento interno. 

As avultadas listas de espera 
hospitalárias, recoñecidas no in
forme interno do Sergas, reve-

Cin
co mil 

millóns 
de pesetas 

gastou a 
Conselleraria 

de Sanidade en 
publicidade directa 

e encoberta. 
A ilustración corres
ponde a un recente 

encarte de cores titulado 
Calendario de la Salud 

cembro do 93, último do que 
existen informacións oficiais, 

situa ao Hospital Xeral de San
tiago como o centro máis afecta
do polo problema das dilacións, 
cun total de 7.291 doentes á es
pera. A seguir, figura o Hospital 

As cifras de demora hospitalária 
do Sergas son especialmente 
peocupantes se as compara
mos coas que existen hoxe no 
território do !nsalud, e iso mália 
que éstas nons se poidan califi
car precisamente de positivas. 
O director xeral do lnsalud reco
ñecia no mes de Febreiro pasa
do que os centros hospitalários 
xestionados por este organismo 
teñen unha lista aprazada de 
hospitalización de 158.000 per
soas. A Galiza, cunha porcenta
xe de poboación que non chega 
ao 7 por cento da do E=stado, 
corresponderianlle 25.000 per-

o 
Q) 

$ Hospitalizacións 
5 Servizos Centrais 
:5 

2 
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)( 
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Os hospitais galegas que cum
pren a meia de rendemento dos 
centros do lnsalud e mesmo a 
superan son o Juan Canaleja , 
do 70 por cento; o hospital do 
Meixoeiro de Vigo , co 71 por 
cento, e o Xera!-Ca!de de Lugo 
cun 80 por cento. 

Polo que respeita ao número de 
(Pasa á páxina seguinte) 

Ao calendário do Sergas médranlle os dias de espera 
Sen a transferéncia do sistema de saúde, ao edificio da 
autonomia faltáballe o teito. Na altura do traspaso de 
competéncias da sanidade, non é de extrañar que o 
Governo autonómico botase os sinos para anunciar 
unha grande alancada da xestión. Antes de Xaneiro do 
91, o PSOE consideraba que a saúde dos galegas 
estaba ben atendida co 5,8 do Produto Interior Bruto 
(PIB); coa transferéncia, recibíamos menos do que se 
debia considerar irrenunciábel, como é unha porcentaxe 
do PIB equivalente á povoación, pero a competéncia 
liberada cambiaba a perspectiva da xestión. 

Hai catro anos cumpridos que o Governo do PP 
administra a sanidade. Que pasou neste tempo? O 
actual conselleiro fixo do recorte das listas de espera o 
obxectivo maior do seu departamento. Por mor da sua 
xestión a demora hospitalária aumentou nun cincuenta 
por cento e xa somos máis de trinta mil asegurados a 
esperar atención médica. A esta conclusión chega un 
completo informe elaborado pola subdirección xeral de 
información sanitária. 

As listas de espera prodúcense por unha diferéncia 
entre oferta e demanda de servizos. O SERGAS 
aumentou os seus recursos desde a transferéncia, 
tanto económicos como materiais e de estrutura, nunha 
medida superior ao cremento anual da demanda. Hai 

hospitais novas (Verín, O Meixoeiro, os provinciais 
transferidos), máis persoal empregado e, se ben non 
estamos na meia do 8 por cento do PIB que os paises 
avanzados adican á sanidade, o gasto neste capítulo 
cobre etapas contra o desnivel co resto do Estado, tal 
como se acordou no documento de transferéncia. 

A realidade é que hai máis asegurados que esperan e 
que o retraso que debe padecer cada un dos inscritos 
na lista é maior que no ano 90. Dentro da equipa de 
Romay Beccaria hai quen quixo circular o contra
argumento de que acaso medran as listas pero 
diminuen os prazos de demora. 

É falso. O ca!endário da saúde do SERGAS (que nesta 
semana distribue a toda cor e en español a Consellaria) 
ten a cada máis dias de espera. A explicación hai que 
pescudala na correspondéncia entre a producción a os 
recursos que a Consellaria está a administrar. No que 
se retire á xestión interna, as promesas de eficiéncia e 
rigor trocáronse en compracéncia. Con Romay, unha 
parte da nómina do SERGAS non cumpre o seu 
horário; hai facultativos que viven unha época dourada 
de permisividade pala que poden cobrar en dous 
hospitais públicos ; a Consellaria non garda o regulado 
sobre incompatibilidades. Obviamente, o persoal que 
máis e mellar cumpre a sua función é obxecto dunha 

inxustísima discriminación negativa. 

A quen espera convencer o conselleiro Romay co seu 
paternalismo deferente? O sistema das peonadas, 
pensado para extender as horas de utilización dos 
quirófanos, non recortou as colas dos pacientes pero 
serveu en ben de casos para pagar dobre por un 
traballo non atendido. A marcha de Romay sobre o 
castelo da sanidade suma polo de agora un capital de 
disciplina estragado, a corrupción sementada en todas 
direccións dentro da nómina do SERGAS (da que non 
se salvan nen representantes sindicais) e un pior 
funcionamento do sistema. 

Para tapar esta acumulación de irresponsabilidades, o 
conselleiro Romay Beccaria compra diários e 
emisoras nunha carreira frenética por agachar as 
críticas e evitar que os asegurados identifiquen dous 
anos nunha lista de espera cun problema universal. 
Con máis de cinco mil millóns de pesetas en 
publicidade quer convencernos de que vivemos na 
mellar das sanidades posíbeis . Non extraña que 
Romay chegue por fin a censurar ao seu proprio 
departamento de Información Sanitária. Do seu último 
informe sobre a situación das listas de espera damos 
canta nestas páxinas. + 

ANOSA TERRA 
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(Ven da páxina anterior) 
intervencións programadas e re
alizadas por quirófano e dia, a 
meia galega é. de 3. As diferén
cias entre hospitais oscilan en~ 
tre 1 ,66 do Hospital Comarcal 
da Costa e 5 do Comarcal de 
Valdeorras. 

A1guns facultativ~s 
denuncian un 
sistema de 
compracéncia xeral 
cara aos axentes 
do sistema 
sanitário por parte 
da Cons.ellaria de 
Romay Beccaria. 

O informe interno sobre os da
dos e indicadores da actividade 
asistencial na rede do Sergas, 
recolle que durante o ano 93 
funcionaron 87 quirófanos asi 
como 5.535 camas hospitalá
rias. O persoal que configuraba 
as plantillas dos 12 hospitais 
analisados superaba a cifra de 
15.000 profisionais. 

O documento da subdirección de 
Información Sanitária fa:i referén
cia tamén á problemática das lis
tas de espera nas consultas ex
ternas hospitalárias. Segundo os 
dados procesados polo Sergas, 
os enfermos que agardan para 
recibir este tipo de asisténcia• si
tuouse ao longo do ano 93 arre
dor dos 20.300. Con todo, os da
dos correspondentes ao segun
do trimestre dese ano revelan xa 
23.000. Se o que analisamos e a 
evolución rexistrada no último tri
mestre do ano, obsérvase que a 
lista reduciuse un chisco, desde 
23.680 doentes en Novembro, a 
22.090 en Decembro. · 

As listas. de espera desyian pacientes á me~icia privada. As rendas máis baixas 
vense condeadas a esperar. · - A. IGLESIAS 

Tal como acontecia no caso das 
listas de espera para ingreso 
hospitalário, o Xeral de Galicia 
aparece á cabeza da táboa, cun 
total de case A.000 pacientes, 
seguido polo Xeral de Vigo con 
3.659 e do Juan Canalejo de A 
Coruña con algo máis de 3.000. 

Cobrar duas veces 
polo mesmo traballo 

Profisionais da sanidade, atri
buen o empioramento da situa
ción ao sistema das peonadas 
deseñado pola Consellaria pre
cisamente para reducir as listas 
de espera. Por este procede
mento compénsanse económi-

A demora 

camente as horas extraordiná
rias co obxecto de mellar apro
veitar os quirófanos. 

Axentes do sistema sanitário 
consideran que a Consellaria 
acadou unha auténtica 
perversión das relacións 
de trabal.lo. As peonadas 
pagan nálgúns casos por 
facer fóra de horas o que 
os empregados debían 
facer no horário normal. 

A Xunta puxera en mar
cha no 92 un programa de 
redución das listas de es
pera cirúrxicas, cunha do
tación económica de 400 
millóns de pesetas e cinco 
meses de duración. Enri
que Castellón, que daque
la era director xeral do 
Sergas, recoñecia en de
claracións a Diario 16 de 
Galicia en Abril do 92 que 
podía darse o caso de que 
as pe.onadas servisen pa
r a pagar horas extras a 
médicos que nen sequer 
cumprian a sua xornada, 
como de feito se compro
bou na província de Lugo. 

Se cadra, a ca•Jsa do 
desmesurado incremento 
das 1 is tas de espera, 
apreciábel desde o re-
mate daquel programa, 
poderia ser que alguns 
facultativos ralentizan o 
funcionamento dos. quiró-
f an o.s para provocar ~da ··· · 
Consellaría unha nova 
xeira de horas extra. De
putados do grupo parla
mentário db BNG denun-

• d h 't · 1·· · ' . · ciaran en Abril do 92 que - : : e osp1 a .1zac.1on . ·aJgQ.ns fraballa<;:fores .'tki : 
· ·: :nunha· . ...~·-:·, :·_ -·, xeraJ de.-Lug.!1) ~h.e.ga~on>. 
• .. · · -.·º · · a -p,E3rdbir·- un ·suplementó -'· . ¡ HSpeclalidade . . . . cf~ .. 120.0.bO 'p.ese.ta.s .·ao 

r
: c.a,m·· a··-,a d·e c·1··r·urx· 1~ 'a'''''. ··:· mes~por -eumpíiren a:suá;.,' 
1 . . . . - • xorriada laboral~ - ·: - ' ,_ 

¡ vascúlar no Xeral -· . 
: de Vigo,foi de cinco. 
1 • • 

· :. anos durante .o 93 .. 

Ao requerir -desde A. Na
sa Terra a situación ac..; 
tual.izada · dás listas de 
espera, un membro cuali-

ficac;to -da equipa de Romay 
Beccaria sinaloú que neste mo
mento non era posíqel cuantifi
calas por seren as listas dinámi
cas e estar submetidas. á proce
so de informatización.• 

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

Morreu 
hai tres meses 
Detrás das listas de espera 
hospitalárias aparecen dra
mas reais nas famílias · afec
tadas pola marcha renguele
ante do sistema sanitário. Un 
asegurado que prefire man
ter o anonimato lembra, non 
sen arrepio, como unha ma
ñá recebeu unha chamada 
do Xeral de Vigo na que lle 
comunicaban que por firi o 
seu pai poderia ser operado 
no centro. "Quedei pálido e 
case non daba atopado pala
bras para respostarlle á mu
ller que chamou que o meu 
pai falecera había tres meses 
por culpa da enfermidade da 
que tiña que se operar". O 
paciente morreu mentres es
taba en lista de espera des
pois de ser ingresado no ser
vizo de urxéncia do mesmo 
hospital. "Nen sequer se mo
lestaron en borralo da lista", 
sinala o tillo do falecido. 

Ainda que en circunstáncias 
por fortuna menos graves, 
M.V. laiase do complicado 
que resulta obter cita para un
ha revisión xinecolóxica. Na 
sua experiéncia, a demora si
túase arredor dos cinco ou 
seis meses, mesmo no caso 
en que a paciente teña dores 
e reqtJira asisténcia urxente. 
"O máis incongruente é que 
ás mulleres fálanos da necesi
dade de revisión periódica e 
da importáncia do diagnóstico 
precqz, pero non hai recursos 

para respostar a esta deman
da". Quen asi se queixa, sina
la que, como consecuéncia 

, deste mal funcionamento a 
maioria das mulleres acaban 
pagando a consulta dun xine
cólogo privado. 

Ainda que o problemas das 
listas de espera é unha cons
tante nos sistemas sanitários 
públicos, en paises con cober
turas semellantes ás. do Esta
do español, o conselleiro de 
Sanidade, Romay Beccaria, 
ten feíto do tratamento das lis
tas de espera o paradigma da 
sua boa xestión. Romay anun
ciara durante a pasada lexis
latura reduccións espectacula
res da lista de espera grácias 
aos sucesivos programas 
abordados pola administra
ción sanitária. Mesmo chegou 
a prometer un 40 por cento de 
rebaixas. A realidade é que as 
colas aumentaron nun cin 
cuenta por cento e que 
30.000 galegas agardan para 
seren hospitalizados. 

Un exemplo da falla de co
rrespondéncia entre o trunfa
lismo da Consellaria e a situa
ción real aparece na campaña 
publicitária Galicia en Feítos, 
na que o Governo autonómico 
comenta o balanza da lexisla
tura 1990-93. Baixo o epígrafe 
de Grande avanzo en Sanida
de , asegúrase a mellora da 
asisténcia especializada e a 
reducción das listas de espera 
cirúrxicas en máis de oito mil 
pacientes durante a pasada 
lexislatura. Ao mesmo tempo 
anúnciase que as listas serán 
recortadas nun corenta por 
cento no 93. Só pausar a vista 
no informe da subdirección de 
Información Sanitária, e caen 
polo seu pé as manifestacións 
públicas dos responsabeis sa
nitários. 

A Converxéncia lntersindical 
Galega (CIG) denunciara no 
mes de Setembro do 93 que a 
propaganda eleitoral da Xunta 
ofrecía información falsa so
bre sanidade. Romay Becca
ria anunciaba unha reducción 
das colas en 8 .000 persoas 
pero agachaba, segundo o 
sindicato, que "as listas cirúr
xicas volven estar nos mes
mos níveis". 

A publicidade eleitoral do 
Partido Popular para as últi 
mas eleicións municipais fa 
cia fincapé nas mellaras da 
asisténcia sanitária e moi es
pecialmente no tema das lis
tas de espera. O folleto Vigo 
avanza co Partido Popular 
aseguraba que con indepen
déncia "do esforzo da Conse
llaria,. os responsábeis da Sa_,. 
nidade gale-ga amosaron a 
sua preocupació.n especial 
por axilizar os servizos de ur
xéncias, a asisténcia primária 
e para inter:itar rem~tar coas 
listas de espera". A publicida-

·•· de anunciaba unba· sensíbel 
. melfória. As 6 '. 547 persoas 

nas listas de espera ·no Hos- . 
pita/' X'eraf de Vigo, e as 
2.247 rexistradas no · do Mei~ 
xoeiro en Decembro do 93, 
desmi.nten de . vez. as '.previ-
sións. + ... 1-

' • 1 1 .• ,. · .• •• • ' 1 
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CONGRESO DO PSOE GALEGO 

Ceferino Díaz 
prazo o Governo autonómico. 
O pacto entre Francisco Váz
quez e Fraga lribarne alonxa
ria ao PSOE ainda máis desta 
posibilidade. 

1 A crise do PSOE é de proxecto, non de liderazgo' Non sei se hai ou non un pacto 
con Fraga. Paco Vázquez, en 
función de ser alcalde de A Coru
ña ten uns condicionantes que 
non teñen outros dirixentes. Os 
investimentos de A Coruña léva
no a ter unha relativa paz coa 
Xunta. Se esto o traduces a que 
Paco ocupe o cargo de secretá
rio xeneral, o léxico é que haxa 
unha calma a respeito da oposi
ción á Xunta. Nun momento da
do pode beneficiar á alcaldía de 
A Coruña, pero é negativo para a 
construción dun proxecto diferen
te para este .país. O único que fai 
é darlle máis tempo a Fraga. 

• ALFONSO EIRÉ 

Ceferino Diaz pensa que o 
seu problema é que "o 
autobus vai moi de vagar" 
e non lle dá tempo a 
chegar a todos os 
militantes do país para 
explicarlles as suas teses. 
Ceferino está canso de 
ser o que "sempre leve as 
bofetadas por meterse de 
apaciguador", pero segue 
a confiar que as bases 
perdan o papanatismo. Se 
saen as causas como 
pensa, voltará á militáncia 
de base a agardar tempos 
millares. Ainda asi , 
considera que o Estatuto 
de Autonomia xa xustifica 
a sua entrada no PSOE. 

Cómo definiría a actual situa
ción do PSOE na Galiza? 

Hai que calificala de preocupan
te. Cometéronse importantes 
erros e nestes momentos ternos 
unha forte perda de credibilida
de externa, hai fisuras importan
tes a nível interno, mesmo unha 
grande desconfianza dunha par
te da organ ización en que se 
poda buscar unha saida a curto 
prazo . Certamente estamos 
nunha situación de difícil saida. 

Cal é ,o debate que se está a 
dar? E ideolóxico ou de con
trol partidário? 

Está un pouco todo mesturado. 
Hai quen pensa que o importante 
é quen controla a situación e ou
t ros que pensamos que o que 
está en crise é ese proxecto e 
que hai que facer unha revisión a 
fondo. Non sei de que lado está 
a maioria. Semella que na Galiza 
aponta a que o importante é un 
arranxo pola cúpula e un reparto 
de poder. Se a crise se resolve 
desta maneira, mal irnos, seria 
pechala totalmente en falso. 

Hai diferéncias de modelo de 
partido entre os chamados gue
rristas e renovadores, non por
que existan na Galiza, senón 
porque estas correntes estatais 
teñen plasmacións diferencia
das, ainda que as persoas que 
aqui as asumen son intercambiá
beis nalguns casos . Estou con
wmcido de que a estratéxia dos 
guerristas a nivel de estado está 
enfocada a meio prazo para ser 
o recámbio da actual dirección. 
Pero para xogar a meio prazo e 
agardar hai que controlar a maio
ria dos resortes de poder. 

Hai xente dentro do partido, co
mo Felipe González, que aposta 
por un proxecto a Qurto, longo 
ou meio prazo. Hai oütra xente 
que xa dá por perdido o curto 
prazo e sítuase máis alá agar
dando o fracaso dunha equipa 
para cambiala. 

Fraga e Paco Vázquez 

Pero na Galiza semella que o 
PSOE rexeita o·acadar a curto 

Os investimentos 
na Coruña 
tan que Vázquez 
asine a paz 
con Fraga 

Francisco Vázquez comenta 
nun libro de conversas de re
cente aparición como o apoio 
a Fraga na proposta sobre a 
Administración Unica lle re
portou a firma de realización 
de obras. Que lle aporta a pa
ral i sació n da renovación do 
Consello de Contas e do Con
sello da RTVG? 

A respeito da configuración dos 
Consellos, non existe pacto con 
Fraga. Antes de que se consti
tuise a Comisión Xestora, eu , 
como presidente do Grupo Par
lamentar xa defendera que se 
nos deixase un prazo para re
solver o problema despois do 
congreso.+ 

r-----------------------------------------------------------------------------------------------------, 
1 Se Vázquez gaña o congreso e non se apresenta , 
como candidato á Xunta é outro engano' 
Que papel pretende xogar 
vostede no próximo congre
so? 

Estou a talar coa militáncia para 
explicarlle o noso proxecto, pe
ro non podo chegar a todos. O 
proxecto de Francisco Vázquez 

1 pretende arranxar os problemas 
pola cúpula. Hai compañeiros 
que pensan que os problemas 
do PSdG-PSOE son problemas 
de liderazgo. O que pretenden 
é atapar unha persoa importan
te para que asuma o liderazgo, 
pensando que asi os problemas 
quedan arranxados. 

Eu considero que os problemas 
son moito máis s$rios e que te
rnos que comezar a construir 
de novo o partido con grande 
humildade, elexindo unha di
rección de xente nova, non 
queimada políticamente, que 
rezume frescura e honradez. 
Nesa liña o que pretendo é le
var ao congreso unha alternati
va a ese amaño que defende 
Paco Vázquez e co que coinci
den moitos compañeiros que 
creen que o único problema é o 
cabeza de cartel . 

Se Francisco Vazquez sae 
elexido secretário xeral, vos
tede pediria que se apresen
tase a candidato á Xunta ... 

Se gaña no congreso e non se 
apresenta como candidato será 
un fraude. lso é 

leguizar o PSOE, pero faríano 
os conversos. Se no congreso 
se fai un reparto de poder, pa
sareime ao traballo de base 
agardando que desde abaixo 
reaccionen algunha vez. Se as 
causas seguen o mesmo é que 

hai moito papa
precisamente o 
que pretende. O 
que non se pode 
é mandar a un 
amigo a que per
dc:c cando sexan 
as eleicións a1 1to
n ó micas :- Como 
vou creer nun 
partido no que o 
alcalde. dur.iha ci
d ad e manda 
máis que o candi
dato á Xunta? 

Se no congreso 
se fai un reparto 
de poder, 

natismo, e non 
ten senso meter
se a redentor da
qu eles que non 
queren ser redi
midos. Abando
narei a primeira 
liña. Dedicareille 
máis tempo á 
Facultade e me
nos á política pe-

pasarei a 
militante de 
base ro non abando

naria o escano. 
Mesmo así son 
optimista e pen
so que ainda 

Paco non quer 
dar ese paso, por 
iso o seu proxecto é un engano. 

Consecuentemente cal seria 
a sua postura? 

O que conseguin sempre é que 
s·e anisen todos contra min. 
Agora dánme a razón no pro
xecto. Afirman que hai que ga-

non está todo perdido. O que 
·pasa é que o autobus é un pou
co lento e non dou chegado a 
todos os militantes. 

Despois da negociación do 
Estatuto, na que agora moi
tos como Vázquez pretenden 
levarse os froitos, Guerra xu-

roullas a vostede que nunca 
ocuparia a dirección do 
PSOE galego. Agora que 
Guerra ten menos forzas ... 

O problema non é o capitán, 
senón os cabos e sarxentos . 
Sempre me están a pedir defi
nicións. Acúsanme de ser am
bíguo, pero eu -non me defino 
sobre persoas, senón sobre 
proxectos. Como sempre están 
a demandar adesións inque
brantábeis, e eu non as dou, 
non se fian de min. 

Tense arrepentido de entrar 
no PSOE, sobre todo cando 
o nacionalismo, no que vos
tede comezou, está en as
censo na Galiza? 

O Estatuto de Autonomía xustifi
ca a miña entrada no PSOE. Se 
Eu non estivese daquela no 
PSOE haberia un Estatuto dife
rente, o perso~I teria claudicado. 
O que veu ·despois penso que 
foron erras próprios dos que en
tramos do PSG pois non soube
mos gañar a outra xente. Tamén 
houbo xente que se integrou co
modamente no aparato.+ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------~ 
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DIAS 

• Unanimidade no 
Ferrol a prol da 
reindustrialización 

Todos os sindicatos, forzas 
sociais e mesmo partidos 
políticos, entre os que estaban 
PSOE BNG e PP do Ferrol 
apoiar~n unha manifestación 
celebrada o pasado Domingo 
24 que demandaba a solución á 
crise industrial da comarca e 
que contou coa participación de 
2.500 persoas. 

Foi a presenza do PSOE e do 
PP o que provocou unha 
situación contraditória por canto 
mentres as tres centrais 
sindcais, CCOO, CIG e UGT, 
criticaban tanto a política 
industrial do Estado como "a 
auséncia de deseño industrial" 
por parte da Xunta, estas duas 
forzas pedían á Administración 
unha solución á crise. "Astano, 
sen vetos", foi unha das 
consignas coreadas no acto, 
dado que esta empresa non 
pode acceder ao mercado da 
construción naval por decisión 
governamental. • 

•Os conselleiros 
Orza e Rodríguez 
autoinclúense 
entre os 
funcionários de 
elite 

A Xunta ven de nomear o 
primeiro corpo de funcionários 
de élite que se integrarán nas 
escalas Superior de Finanzas e 
Técnica de Finanzas, 
asegurando para os mesmos o 
nível 26 (o máximo é 30) da 
administración. Entre os 
funcionários que ascenderon a 
ese cargo están os conselleiros 
Xosé António Orza e Dositeo 
Rodríguez. Segundo a CIG 
"criaron unhas prazas nas que 
se exixia ser dunha escala 
determinada, despois criaron a 
escala e por último integráronse 
os interesados na mesma para 
poder ocupar eles mesmos 
esas prazas. lso si que é utilizar 
a Administración en benefício 
próprio: é seguro que a eles 
nunca lles van afectar as 
xubilacións anticipadas".• 

XOSÉ LOIS 

•Ayuso estivo con 
Miñanco, pero di 
que non lle 
contou nada 

O ex xefe do servizo fiscal e 
antidroga da Garda Civil, o 
coronel Arsénio Ayuso, 
recoñeceu ante un xulgado de 
Compostela que o 24 de Xullo 
de 1990 tivo unha entrevista 
segreda en Lisboa con Sito 
Miñanco, cando sobre el 
pesaba unha orde de busca e 
captura internacional. A 
declaración foi feita na vista 
oral dunha querela por inxúrias 
e calúmnias que o Garda Civil 
apresentou contra Pastor 
Alonso, por acusalo de ser 
confidente de Sito Miñanco. As 
declaracións de Pastor Alonso, 
das que se desdeciu alegando 
que foran mal interpretadas 
por un xornalista, aseguraban 
que Ayuso subministrou a 
Miñanco información de índole 

~l~O 
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reservada. Ayuso explicou que 
se limitou a transladar ao 
contrabandista un cuestionário 
elaborado polo fiscal 
antidroga, Javier Zaragoza. 
Ayuso non aclarou porque non 
denunciou a localización de 
Miñanco para que pudera ser 
detido.• 

•As mocidades 
nacionalistas de 
Euro~a 
coorCléncinse 

As Xuventudes de Esquerra 
Republicana de Catalunya, -
Xuventudes Andalucistas, Gazte 
Abertzaleak e Galiza Nova 
comezarán a coordenarse 
meiante a organización de 
Xóvenes pola Europa das 
Nacións, constituida o pasado 
Domingo 24 en Barcelona, coa 
asisténcia doutras sete 
organizacións de mocidads 
nacionalistas do continente.• 

• ~ontinuan as ~obUizaci~ns de· 
Alvarez e do nava.l,en Vigo 

Unha marcha conxunta entre os trablladores do naval vigués e de 
Alvarez é 0 comezo dunha colaboración que vai ser estreita de 
agora en adiante, xa que, sE:_qun~? afirma~on representante 
sindicais ao término da mob11Jz~c1on do Mercares 27, que rematou 
diante· da Delegación de Traballo local,. "a Administración. está a 
provocar esta situación de forma coordinada contra o tec1d~ 
industrial de Vigo". Contado, os traballadores do naval conf1an en 
que a sua presión poda provocar un cámbio de atitude dos., 
govemos central e galego, ~si, para<? ~oves 28, unha ~eurnon co . 
Delegado do Governo, Domingos Garc1a Sabell , trata~~ de · 

despexar o camino para a 
saída d'a crise. 

Menfres, os traballadores de 
Alvarez presionan para 
refrotara empresa. 
Relacionada con esta 
cuestión está a ocupacíón 
que tres traballadoras do 
Grupo fixeron dunha 
vivencia da empresa que ,' 
estaba valeira ainda que o 
inquilino non devolveraas 
chaves. Alvarez permite a 
ocupación, ainda que no 
r.torizonte da empresa é . 
lograr a declaración de ruina 
os blocos de vivencias da 
sua propriedade para poder 
especular cos terreas.• 

• Unicar deixa a 
folga indefinida 
se a Xunta 
cumpre o 
compromiso de 
pagar os soldos 

Os traballadores da 
empresa carroceira Unicar 
decidiron o início unha 
folga indefinida para cobrar 
os seus salários e forzar 
reunións entre o Comité de 
Empresa e os accionistas 
maioritários e os 
interventores da 
suspensión de 
pagamentos. A pretensión 
é definir medidas urxentes 
para estabelecer un plano 
de produción imediato e 
solucionar o problema de 
financiamento, xa que, 
segundo os sindicatos , esta 
é a principal eiva para 
retratar a empresa. Por 
outra banda, segundo so 
traballadores , hai 
posibilidades de pagar a 
nómina, pero é precisa a 
autorización xudicial para 
tramitar documentos ao 
cobro que están 
pendentes. 

A-dirección quer vender a 
factoria de Ourense e 
quedar unicamente coa de 
Bámio , en Vilagarcia, mais 
iso provoca suspicácias 
entre os traballadores por 
temor a que o destino dos 
cartas non seña sanear a 
economia da empresa. 

O conselleiro de lndústria, 
Xoán Fernández, reuniuse 
cos representantes 
sindicais dos traballadores 
e prometeu facer efeitivo o 
pagamento dos salários a 
mañá do Xoves 28, ante o 
que os delegados 
anunciaron que no 
momento de cobrar 
concluirá a folga 
indefinida. • 

•O Xunta polo 
emp~o 

indefinido con 
subvencións 

A contratación por tempo 
indefinido de menores de 
25 anos en situación de 
paro será subvencionada 
pala Consellaria de Família, 
Mullere Xuventude con un 
máximo de 610.272 
pesetas. A medida 
enmárcase dentro dun 
Plano de Emprego Xuvenil 
aprobado polo Consello da 
Xunta. Outras medidas son 
a subvención de 300.000 
pesetas pela contratación 
temporal de parados de 
difícil colocación e con 
750.000 se esta ten 
carácter indefinido.• 

• Sete mil 
traballadores da 
conserva sen 
convénio 
colectivo 

A CIG ven de convocar 
unha manifestación a 
celebrar o 7 de Maio en 
Vigo en protesta polo 
retraso na negociación 
colectiva da conserva. A 
CIG tamén denunciou a 
complacéncia de UGT e 
CCOO coa patronal. O 
sindicatos nacionalista 
acusa aos estata is de 
negarse a reunirse para 
pactar unha plataforma 
unitária porque teñen 
amañado un convénio que 
deixa fóra ás empresas en 
crise. O sector ten na 
Galiza 7.500 
traballadores. • 

•Os viciños rebentan 
unha moción de 
censura nos Blancos 

As loitas entre Centristas da Galiza e o 
PP (o primeiro partido integrouse no se
gundo antes da últimas eleicións autonó
micas) están na orixe da moción de cen
sura contra o alcalde dos Blancos, que 
non pudo celebrarse o pasado Xoves 21 
porque os viciños da localidade impedi
ron o acceso dos concelleiros ao pleno 
no que se ia substituir a X<?sé A~tón~o 
Rodríguez Ferreiro por Xose Mana Pe
rez , ambos do PP. A moción foi asinada 
por seis dos sete concelleiros do conce
llo, cinco do PP e dous do PSOE.• 

•Os fundos reservados 
en ltália tamén 
motivo de polémica 

Sete dirixentes dos servizos secretos ita
lianos compareceron diante dos tribunais 
do seu país por un delito de desvío de 
fundos reservados a cantas de particula
res por un valor de cinc? millóns de p~
setas . Os xulgados implicaron ao presi
dente da República, Osear Luigi Scalfaro 
e a dous ex ministros. Tamén foron re
partidos sobres para pagar a amigos e 
parentes de cargos políticos.• 

•Xuventudes Socialistas 
emprende unha 
campaña contra o 
Decanato de 
Xornalismo 

Alunes de segundo curso da Faculdade 
de Xornalismo da Universidade de Com
postela iniciaron un peche no interior do 
seu centro para denunciar a baixa cali 
dade do profesorado de práticas. Os alu
nas de prirneiro e de terceiro non se su
maron ao peche e a Decana, Margarita 
Ledo, denunciou razóns políticas , men
tres o Secretário Xeral das Xuventudes 
Socialistas , David Balsa, cursaba unha 
visita aos pechados.• 

• Sérbia retirase de 
Gorazde, pero os 
EEUU queren atacar 

Ainda que lentamente, os sérbios están 
a retirar as suas armas pesadas que 
arrodean o enclave de Gorazde en res
posta ao ultimatum da Otan. A lentitud~ 
da retirada é a excusa dos Estados Uni
dos para facer unha nova ameaza de 
ataque contra Sérbia, que levará a cabo 
baixo o manto da Otan. • 

•O alcalde de Xinzo e 
deputado vende 40 
millóns en produtos 
da sua empresa á 
Deputación 

Isaac Vila, actual deputado provincial do 
PP, ex vicepresidente da Deputaci?n 
Provincial de Ourense e alcalde de X1n
zo, vendeu, ao longo dos últimos anos , 
material de droguería agrícola á Deputa
ción Provincial por un valor de 40 mi
llóns. Vila é conselleiro delegado de Dro
guería Agrícola S.A., a empresa abaste
cedora, e o PSOE pediu que se abrise 
unha investigación porque hai unha in
compatibilidade entre o ca~g _o de Isaac 
Vila e o feito de ser subministrador da 
Deputación . • 



GALIZA E M NDO 
PARLAMENTO 

Aprobada unha proposta do BNG para que volte a construir buques 

A Xunta comprometese po_r primeir(I vez 
a participar no accionariado de Astano 
• XAVIER LÓPEZ/COMPOSTELA 

O Parlamento aprobou por 
unanimidade unha 
proposta do BNG, 
consensuada cos demais 
grupos, para que Astano 
voltea contruir barcos. 
Segundo esta proposición 
a Xunta terá que implicarse 
por vez primeira no 
estaleiro, mercando 
accións e participando no 
Consello de Administración. 
Na mesma sesión o 
Conselleiro apresentou as 
directrices dun plano de 
renovación comercial. 

O Parlamento galega aprobou 
por unanimidade unha proposta 
do BNG, consensuada co PP e 
co PSOE, que reclama xestións 
da Xunta e do Governo español 
para lograr da Unión Europea a 
volta do estaleiro Astano á 
construción de barcos sen agar
dar até o 30 de Marzo do 97, 
segundo prevé a VII directiva 
comunitária. Na mesma iniciati
va a Cámara galega reclama 
que o Governo central decida 
este mesmo ano, en función 
das suas competéncias, a rein
corporación de Astano á cons
trución e transformación naval. 

deputado do BNG Francisco 
, Rodríguez, pédese a · axeitada 
capitaii.z.~ión da empresa, que 

' nos Úfiúnos anos pasou de 
5.600 a 1.996 traballadores, dos 
que están regulados na actuali
dade un 80 por cento. 

O Parlamento galega tamén re
clama que se _efectuen os inves
timentos xa programados e os 
que fosen precisos en inovación 
tecnolóxica para· que o estaleiro 
esteña preparado para volver á 
construción de barcos. 

Finalmente, deberá elaborarse un 
plano de emprego que permita 
manter o plantel estratéxico pac
tado, asi como o rexuvenecimen
to do mesmo. A iniciativa respal
dada por todos os deputados na 
Cáma~a galega compromete ao 
presidente da.Xunta a canalizar 
directamente diante da· CE, atra
vés do Comité _de Rexións, a peti
ción sobre o futuro de Astano. 

Modernización 
5! do comércio 
o .z 

. ¡::: Por outro lado, o Conselleiro de 
lndústria foi tamén o encarrega
do de-apresentar á Cámara as 
directrices dun plan de renova
ción comercial de Galiza, que 
resultou surprendentemente se
mellante ao programa eleitoral 
do BNG , segundo deputados 
nacionalistas. 

Traballadores de Astano estiveron presentes na Cámara_"l:lurante _o debat~. 

Unha das navidades incorpora
d as á proposta nacionalista 
aprobada por unanimidade é a 
solicitude de incorporación da 
administración autonómica ao 
consello de administración do 

estaleiro ferrolán , mediante· a 
participación no accionariado 
desta empresa do -INI. 

Na mesma proposición non de 
lei levada ao Parlamento polo 

Emílio López conseguiu tirar do mutismo ao presidente da Xunta 

O PP obrigado a apoiar unha moción do BNG 
contra a cuota empresarial 
•X.L. 

O Partido Popular viuse abo
cado a apoiar unha proposta 
do BNG pola supresión da 
Cuota Empresarial, tomada 
ao pé da letra dunha apresen
tada por Cacharro Pardo no 
Senado e na Deputación de 
Lugo . Fraga, por segundo ple
no consecutivo , enfrentouse á 
proba documental do seu im 
pagado na Cuota Empresa 
rial, resalto con retraso en 
parte polo boicoteo dos reca
darores da Deputación. Fraga 
tomou a palabra, saíndose do 
seu guión habitual de siléncio , 
afirmando que el votaba a 
moción de Cacharro e non a 
do Bloque. 

O Presidente da Xunta quixo 
deixar constáncia de que o seu 
grupo votaba na Cámara galega 
a moción de Cacharro na Depu
tación , pero o autor da proposta 
Emílio López (B NG ), pediu o 
amparo do presidente da Cáma
ra ao respeito. A Vitorino Núñez 
non lle quedou outra que reco
ñecer que a única iniciativa que 
se podia submeter a votación 
era a apresentada polo Bloque. 

O texto, como xa anunciara o 
deputado nacionalista hai várias 
semanas, estaba tomada ao pé 
da letra dunha proposta de Ca
charro Pardo no Senado e 
aprobada por vários concellos 
lugueses. O PSOE rompe u a 
unan imidade ao absterse no 

ponto que solicitaba que o Go
verno central declarase a sus
pensión imediata do cobro dos 
recibos . 

Emíli o López volveu esgrimir os 
recibos impagados da fam ília 
de Fraga e da lgrexa de Lánca
ra, amasando a desorde exis
tente na Tesouraria da Seguri
dade Social , que a semana pa
sada rematou por destruir miles 
de recibos pendentes de pago. 
A desorganización no cobro 
deste ano viu especialmen te 
alentada porque a Deputación 
de Lugo, a insiáncias dun Ca
charro Pardo que quixo capitali
zar a vitória labrega contra a 
Cuota Empresarial , retirou aos 
seus recadadores este recibo e 

o INSS foi incapaz de transla
dar a cobro unha alta porcenta
xe de recibos, que tan que até 
ben entrado este ano non se te 
ñan cobrados os do 93. Tamén 
as entidades bancárias , amea
zadas polos labregos dunha re
tirada de cantas , optaron pala 
in ibición . 

O portavoz do PP , Fernando 
Carlos Rodríguez, chamou la
drón a Emílio López por ter no 
seu poder un recibo da família 
de Fraga, pero este retrucoulle 
dicindo que "secuestrar o reci
bo , que andaban polo chan do 
INSS de Lugo, era o ..xeito de 
demostrar que tamén Fraga e o 
bispo de Lugo pasaban de pa
gar o imposto".+ 

Xoán Fernández dixo que a 
Xunta prevé uns investimentos 
de 6.500 millóns de pesetas 
nesta lexislatura para impulsar a 
modernización dos 37.243 esta
belecimentos comerciais de Ga
liza, dos que 33.745 son de ven
da minorista, segundo as cifras 
do Governo galega. 

En concreto, a Xunta prevé adi
car 2.000 millóns de pesetas en 
catro anos para subvencións á 
reforma e modernización de es
tabe lec i me ntos comerciais , 
amais doutros 1 .500 que se 
destinarán á reforma de merca
dos mediante subvencións aos 
concellos correspondentes . 

Nos catro anos de vixéncia do pla
no o Instituto Galega de Promo
ción Económica disporá de 1.900 
millóns de pesetas para subven
cionar en catro -pontos porcentuais 
os créditos solicitados polos co
merciantes para a reforma e mo
dernización dos seus loéais. Por 
outra banda, un plano de urbanis
mo comercial levará outros 350 
millóns, con fondos en parte da 
Consellaria de Obras Públicas. 
Tamén se investirán, segundo Xo
álJ . Fernández, 400 millóns de pe
setas e·n labores ' de formación, 
asesoramento e asisténcia técnica 
a empresários e traballadores do 
sector, asi como 200 en promo
ción do _sector comercial e 100 no 
fomento do asociacionismo .• 

Emílio López conseguiu o apoio do PP 
contra a cuota empresarial. 
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ANOSA TERRA 
ENCADERNADA 

1978 -1993 
(16 TOMOS) 

Tomo I 1978 4.000 p ta o 
II 1979 o 
IIl 1980 o 
IV 1981 D 
V 1982 o 
VI 1983 o 
Vll 1984 o 

A colección VIII 1985 o 
IX 1986 D completa X 1987 D 
XI 1988 6.000 pta D (16 tomos) 
XII 1989 o 
XIII 1990 D terá un p rezo 
XIV 1991 o 
XV 1992 D de 68. 000 pta/ 
XVI 1993 8.000 pta o 

FORMA DE PAGAME TO: 

PARA A COLEICTON COMPLETA 

O Ao contado (cheque) . 

Domiciliación bancária: O 3 recibos de 22.667 ptá. 

PARA TOMOS-SOLTOS 

O 6 recibos de 11.334 
O 12 recibos de 5.667 

O Ao contado (cheque) 
O Domiciliación bancária 

(até un máximo de tres recibos sen custo financeiro) 

Remitir a A NOSA TERRA unha vez coberto en maiúsculas: APARTADO POS
TAL 1.371 - 36200 VIGO. Máis información no teléfono (986) 43 38 30. 

NOME ................................. ... ...... ..... .. ....................... APEUDOS ... ... ....... .... ............... ............ .. ..... .. 

ENDEREZO .................. .. ............ ... .... .. ............. ........................................ ... ............... .. .................. .. 
.. ........... ... .................. .. .................... C.P ................... ............... TELÉFONO ... ........... ....................... . 
POVOACIÓN .......... .... ... ... .......... ........... ... ............ .. ... PROVÍNCIA ....... ............... ...... ........ ...... .. ..... .. 

Pago domiciliado (cubrir dos dados do boletin adxunto) 

BANCO/CAIXA .......... ., ...... ................... .. .. .............. ... . CONTA/UBRETA Nº ........... ........ .................. . 
TITUIAR DA CONTA/UBRETA ... ................................................. .. ............... ................... ........ ............ . 
.......... ............................... ... ..... ....... .. .......... ............... Nº SUCURSAL ....... ...... ............ .. ........... ........ . 
POVOACIÓN .............................................................. PROVÍNCIA ............... .. ................................. . 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo ó miña canta, os recibos que ao 
meu nome lle sexan apresentados por Promocións Cuturais Galegas S.A. (A NOSA TERRAi 

ATENTAMENTE (SINATURA) DATA 

GALIZA E MUNDO 

CONFUTO AGRARIO 

O fiscal tivo que retirar a acusación por falta de probas 

Dous dirixentes do SLG e o alcalde de 
. Allariz abse>ltos no xuízo da pataca 

•X.C. 

A falta de probas e a 
despolitización do proceso 
foron algunhas das claves 
que fixeron que o proceso 
contra Xosé Manuel Puga, 
Francisco González 
(dirixentes do· SLG) e 
Anxo Quintana (alcalde de 
Allariz) finalizase coa libre 
absolución pedida polo 
próprio fiscal. Os sucesos 
remóntanse a Decembro 
de 1992, durante unha 
concentración na 
Delegación de Agricultura, 
en plena guerra da pataca. 

A guerra. da pataca tivo o -seu úl
timo episódio no xuizo celebrado 
o 27 de· Abril no Xulgado do~ Pe
nal de Ourense. A petición fiscal 
de tres anos de prisión menor 
por un delito de desorde pública 
e lesións, ficou ao final en nada, 
ao ser o próprio Ministério Fiscal 
quen re t irou as acusacións , 
unha actuación que o avogado 
defensor, Nemésio Barxa, califi
cou como "mostra de profisiona
lidade porque desta volta cinxiu
se estrictamente ao xurídico e 
non como outros que desviaron 
o problema ao campo pol ítico". 

Nemésio Barxa facia referéncia 
implícita ás actuacións do actual 
fiscal-xefe do Tribunal Superior, 
Ramón Garcia-Malvar, que can
do exerceu na Audiéncia de Ou
rense, marcou os diferentes pro
cesos aos viciños e autoridades 
municipais de Allariz. Para Anxo 
Quintana, alcalde absolto, "che
g o u se a esta Audiéncia por 
unha atitude timorata e a falta 
de decisión política do Governo 

SOLUCIÓNS Á CRISE 

Concentración en Xinzo de Limia cando a crise da pataca en Setembro de 1992. 

Civil , sen esquecer que esta é 
outra máis das cabezonarias do 
señor Malvar, do que ainda axe
xa a triste lembranza". 

Non habia testigos 

A imprecisión dos policias e dal
gu ns dos participantes na con
centración foron os que decan
taron a decisión fiscal. Por unha 
banda uns dician que o tumulto 
provocado polo lanzamento de 
patacas, impediul le identificar a 
ninguén, e outros porque se re
afirmaron en que a sua única in
tención era entrevistarse co De
legado de Agricultura. Ao final o 
fi scal concluiu que "houbo le
sións pero non se puido deter
minar quen as cometeu, nen 
tampouco se puido probar que 
as tres persoas que hoxe sen
tan no banco fosen os promoto
res da man ifestación. Por iso, 
retiro os cargos e solicito que se 
absolva aos acusados". 

O conflito agora xulgado, coñeci
do como "guerra da pataca", tivo 

lugar na última semana de No
vembro e primeira de Decembro, 
e obrigou á Xunta a realizar xes
tións para dar saida aos enor
mes excedentes da pataca e a 
imposibilidade de comercializala. 

Daquela unha chea de cargos 
públicos do PP anunciaron que 
abandoarian a formación con
servadora se non se daba saida 
ao conflito. A presión popular, 
da que a concentración do 3 de 
Decembro foi un momento 
cume, conseguiu que a Conse
lleria de Agricultura fixera xes
tión s para vend er patacas en 
Rusia ademais de porse en con
tacto con empresários das gran
des superfícies comerciais para 
dar saida á pataca galega con 
promocións especiais. 

No xuizo estivo tamén presente 
Lidia Senra, secretária xeral do 
Sindicato Labrego Galega que 
afirmou que no xuizo o que saira 
á lus fara "a loita continuada de 
meses para procurar solucións 
ao conflito da pataca na Límia". • 

Xoán Fernández deixa perplexa á Mesa polo Desenvolvimento de Ourense 

1 Represe·nto á Consellaria, 
pero .non á X.un.ta.' 
• CARME CARBALLO/OURENSE 

O pasado quince de Abril , e cun 
aviso prévio de dous días, o 
Conselleiro de lndústria convo
cou ás organizacións integrantes 
da Mesa polo DesenvoMmento 
de Ourense a unha xuntanza da 
que case que todas as partes 
presentes (quitando os que an
dan na órbita política da própria 
Xunta) sairon como entraron: 
sen alternativas e sen resposta 
aos acordes asinados en Setem
bro polo próprio Conselleiro. 

Nunha reunión celebrada da
quela acordárase que fose a 
própria Presidéncia da Xunta ou 
cargo institucional por esta de
signado, quen decidise a consti
tución de tres mesas sectoriais: 
servizos, agricultura e indústria. 
O pasado quince de Abril, cando 
os asistentes á reunión co Con
sel leiro coidaban que ia ser o 
dia en que estas mesas se 
constitu isen, a decepción bañou 
unha vez máis as esperanzas 

en nome da Xunta de Galiza, 
senón da sua própria Consella
ria, o que provocou o malestar e 
o rexeitamento dos presentes 
que ameazaron con se ergueren 
da xuntanza. Só o Partido Popu
lar, lnorde e a Cámara de Co
mércio amasaron a sua satisfac
ción pola ristra de "investimen
tos pasados" que o Conselleiro 
puxo sobre a mesa. As restan
tes entidades calificaron a reu
nión de eleitoralista e ineficaz. 

Maio quente 

aquela, a Xunta de Galiza mantí
vose en siléncio , até o pasado 
quince de Abril. "Agora -sinala 
un portavoz da Mesa- pechar
nos os olios cun documento de 
trinta páxinas, lucindo os investi
mentos dos catro últimos anos en 
Ourense, cando iso non foi o que 
pedimos. Ademais eses investi
mentos foron insuficientes, se non 
non chegábamos á situación dra
mática á que chegamos". 

Un dos voceiros sindicais, Etelvi
no Blanco da CIG, afirma que "o 
único que exiximos é que se cla
rifique o futuro da Mesa, ou sexa, 
que se concrete dunha vez se 
vai haber negociacións cu non". 

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- de sindicatos e partidos. Xoán 
t.: Fernández afirmot1--que-non viña 

Representantes sindicais e nacio
nalistas parecen os máis interesa
dos nas propostas da Mesa polo 
Desenvolvimento de Ourense. 
Segundo estes, non se entende 
que a postura da Xunta sexa de 
pasar de todo, "cando no mes de 
Setembro, en vísperas das elei
cións autonómicas, comprometé
ronse a levar adiante a constitu
ción das tres mesas sectoriais, co 
ánimo de pór en marcha o contido 
do Documento aprobado por to
das as entidades, organizacións e 
institucións, presentes". Desde 

O papel reivindicativo que a 
Mesa polo Desenvolvimento de
berá asumir, para que siga a ter 
sentido , pasa para o represen
tante da CIG por "convocar de 
contado mobilizacións xerais 
contra este siléncio das duas 
Administracións, a central e a 
autonómica" . O mes de Maio, 
para as centrais CIG, CCOO e 
UGT, "pode ser decisivo".+ 



PARLAMENTO 

O Conselleiro non respostou á pergunta sobre a discriminación a A Nosa Terra 

Dositeo Rodríguez négase a informar no Parlamento 
da cuantia das axudas aos meios de ·comunicación 
• XAVIER LOPEZ/COMPOSTELA 

O Conselleiro da 
Presidéncia, Dositeo 
Rodríguez, desouviu as 
perguntas expostas polo 
deputado do grupo 
socialista Santos Oujo 
sobre a "discriminación"a 
A Nasa Terra na 
concesión das axudas á 
prensa. Tampouco deu a 
coñecer as cantidades 
aportadas pola Xurita a 
cada meio, limitándose a 
informar da cantidade 
repartida en total que, 
segundo o Conselleiro foi 
de 150 mil lóns de pesetas 
no ano 1993. 

Sen facer caso ás perguntas do 
deputado Oujo Bello, indepen 
dente eleíto nas listas socialis
tas, o conselleiro da Presidén
cia, Dositeo Rodríguez, limitou
se a facer unha leitura apresura
da dos mei os que re ceberon 
subvención e afirmou que entre 

todos se repartiron 150 millóns 
de pesetas. 

A-falta das cuantías pormenori
zadas despertou a protesta de 
Oujo Bello e doutros membros 
da comisión institucional, que 
ten1aron lograr unha solución de 
compromiso para que o con
sel leiro pudese comparecer 
outro día a completar a res
posta, pero Dositeo Rodrí
guez límitouse a asegurar 
que o deputado podería co
ñecer os dados de contado. 

O deputado índependente 
Santos Oujo puxo de mani 
f esto que o impulso aos 
meios de comunicación pre
visto nas leis cumprírase sen 
problemas durante os gover
nos de Albor e Laxe e califi
cou de penosa a situación de 
que o director dun meio tive
se que acudir ao Valedor do 
Pobo para defenderse da ac
tual discriminación. 

As perguntas directas de 
Santos Oujo sobre as publica
cións non diárias, que o decreto 
e a arde aprobados polo Gover-

CONFUTO URBANÍSTICO EN BAIONA 

no Fraga deíxaron fora e que vi
ñan sendo atendidas mediante 
convénios anuais, quedaron 
sempre sen resposta do conse
llei ro, que se empeñou en talar 
só das empresas subvenciona
das directamente, emisoras e 
diários. 

Santos Oujo. 

O Conselleiro dixo logo que a 
Secretaria Xeral de Comunica
ción asinou convénios cos 

meios escritos non diários que o 
solicitaron en tempo e forma, de 
acordo coa orde correspondente 
do DOG. 

Decreto complementário 

Para o futuro , Dositeo Rodrí
guez estimou que a apari
ción de novos meios en Ga-
1 iza incide na política da 
Xunta e referiuse ao decre
to aprobado polo consello 
do pasado día 21 no que, 
dixo, avánzase sobre o de
creto de 1990, con medidas 
complementárias para es
tender as axudas ás publi 
cacións periódicas que fa
gan uso do galego. Exclú
ense as publicacións que 
non se publiquen en galego 
normativizado. 

Oujo insistiu en que debían 
dicerse publicamente as 
cuantías de cada me-io de 
comunicación e os meios 
non periódicos exclu ídos. 
Tamén insistiu en pedir ex-

plicación sobre a denegación á 
solicitude de A Nasa Terra , o 
meio de comunicación que 

apresentou a queixa diante do 
Valedor do Pobo. 

Dositeo Rodríguez afirmou non 
ter conciéncia de que "dentro do 
marco da orde e dos prazos 
previstos fosen denegadas máis 
solicitudes das que indiquei ". 

Toma de posesión 
de Fraga 

Ao respostar a outra pergunta 
da oposición, o conselleiro da 
Presidéncia monstrouse moito 
máis lengorete iro. O deputado 
do BNG Alfredo Suárez Canal fi
xo referéncia á película de Cha
plin sobre Hitler, "O grande dita
dor", estimando que a toma de 
posesión de Fraga fora exemplo 
de actos de ades ión ao xefe 
máis próprios doutras datas e 
réximes pasados. Dositeo Ro
dríguez aproveitou que o nacio
nalista non ia ter xa direito á re
plica para asegurar que no ideá
ri o do BNG hai máis conota
cións fascistas e názis ca no do 
PP: "O seu ideário , dixo o Con
selleiro, está perta do comunis
mo e o comunismo e o fascismo 
si que son a mesma cousa". + 

A senténcia do Tribunal Superior desaira ao alcalde de Baiona e ao presidente da Xunta 

Aparcadoiro ilegal e de fin de semana 
•V. CAMBEIRO/VAL MIÑOR Apesar de o TSXG facer rete- tévez adiantou que no próximo ma tarase, opóñendose quen se ha empresa que declarou un ca-

réncia expresa na senténcia ªº pleno vai pedir o derrube do apaña", e a segunda, dezaseis pital social de 2.100.000 pese-
O alcalde de Baiona, decreto do alcalde no que decla- aparcadoiro da Palma, porque días despois , monstrando con tas e que aseguraba que ia aco-

Manuel Vilar Márquez, no ra a inecesariedade dun informe "independentemente de que a absoluta claridade e de forma meter un investimento nesta 

seu nome e no da Xunta 
do Servizo de Costas , Manuel Consellaria de Ordenación do directa a sua decantación de obra de 350 millóns de pesetas, 
Vilar entende que o procedimen- Território apresente recurso de parte da empresa concesionária "unha empresa desas caracte-

de Galiza rectificou to seguido polo Concello "en to- casación diante do Supremo, o do servizo, GGP 1 S.L., a un de rísticas non ten a solvéncia esi-
completamente a do momento foi correcto e nin- fallo do TSXG é executivo e po- cuxos directivos manifestoulle xida na folla de condicións para 
senténcia emitida polo guén o puxo en dúbida". Segun- lo tanto A Palma ten que quedar por teléfono que apoiaría "con ser a concesionária dese servi-

TSXG sobre o do el , o PERI da Palma "ten in- tal e como estaba". todas as medidas ao seu alean- cio" agoiraron distintas voces 

aparcadoiro da Palma, ao 
forme favorábel da Dirección Xe- ce" o comezo das obras. durante o conflito . 
ral de Costas do Mopu apesar Estévez estendeu a petición de 

tempo que mantén a sua de que o omite un pequeno erro responsabilidades ao presidente Fraga dicia estar convencido da Famílias enfrentadas 
particular excomuñón involuntário, entendo, do TSXG". da Xunta, Manuel Fraga, aos necesidade dun aparcadoiro en 

sobre os concelleiros da responsábeis da Consellaria de Baiona, na mesma liña que o al- Os independentes , que acusan 

oposición que peden a Fontes da Consellaria de Orde- Cultura e da Cotop e á totalida- calde Manuel Vilar. ao alcalde de Baiona de "antepor 
nación do Território declinaron de do grupo de Governo do con- intereses partidários sobre os xe-

sua demisión porque "a facer unha valoración da sen- cello de Baiona. Só abre a fin de semana rais do povo utilizando sementa-
sua guerra particular pala téncia e limitáronse a subliñar dores de xenreira'', eren que á 
Palma xa hai tempo que a que o fallo foi recorrido diante O voceiro de E~ lembrou que Dous anos despois de todos os vista dos acontecimentos "hai 

teñen perdida en todas as do Supremo en Madrid, ao tem- Fraga non fixera caso nengun á incidentes, mentres continuan as que pór toda a atención no urba-

frentes". A senténcia po que remitiron aos Servizos petición dunha entrevista por enemizades familiares xeradas nismo, non sexa que logo pase 
Xurídicos da Xunta "que será parte dos viciños cando máis en- ou intensificadas polo conflito, é como co de Mariano Rubio". 

serve para lembrar que, quen poda facilitar a argumenta- frentadas eran as posicións_. can- · de público coñecimento que o 
ademais de ilegal , o ción manexada no recurso". Sen to á construción do aparcadoiro. aparcadoiro da Palma está pe- Unha fonte achegada ao BNG 
aparcadoiro só funciona embargo non se pudo conquerir chado durante a semana e só de Baiona, que no seu dia for-

os fins de semana. nengunha explicación ao respei- O presidente manifestouse en abre os fins de semana. Tamén mou parte tamén da coordena-
to nese departamento ao non duas ocasións a respeito do se sabe que sobre a concesión dora viciñal en contra do apar-
estar "o xefe , único autorizado aparcadoiro. A ¡_,rimeira durante pesa, cando menos, un embargo, cadoiro da Palma , man ifesta 

Nunha singular rolda de prensa para talar do tema". a sua visita a Baiona o primeiro e qtJ e algunhas das empresas que a senténcia "ven demostrar 
celebrada a semana pasada, na 

Queren a demolición 
de Marzo de 1992, onde asegu- que fixeron traballos relacionados que o que estabamos a defen-

que Vilar leu con manifesto in- rou que "o aparcadoiro da Pal- con esa obra ainda non cobraron. der era razoábel " e ere que 
comodo unha nota de prensa, "agora o que se debería facer é 
.Para seguidamente levantarse Os grupos da oposición no Con- i"; No estudo económ ico apresen- pedir danos e prexuízos polo 
sen atender pergunta nengunha cella de Baiona non fixeron espe- tado pola e·mpresa concesioná- mal que se fixo ao povo". 
en relación coa senténcia nen rar a sua opinión sobre a sentén-

Sábese que sobre a 
ria GGP-1 como parte da docu-

coas valoracións realizadas po- cia. O PSOE subliñou que o fallo mentación exixida na folla de A mesma fonte lembra que a loita 
los seus opoñentes políticos , o do TSXG "pon ao descoberto as . condicións para o concurso pú- pala Palma "deixou moitas famí-
alcalde de Baiona veu manifes- mentiras de Vilar sobre a legalida- concesión pesa, blico convocado polo Concello, lías enfrentadas, moitos tillos que 
tar que nen para el nen para a de do proceso, e pediu a demi- que ocupa un fól io, a empresa ainda hoxe non lle talan á sua 
Xunta de Galiza é problema o sión do alcalde, ao tempo que po- cando menos, un estima que "o investimeto a rea- mai" e engade que "quen esta-
fallo do TSXG. O alcalde asegu- lo baixiño o seu voceiro no Con-

embargo, e que 
lizar neste proxecto amortizara- ban a prol do aparcadoiro non 

rou estar avaliando en colabora- cello, Laureano Calero, sinalába- se íntegramente nun prazo non defendían unha boa obra, esta-
ción cos Servizos Xurídicos da lle aos seus compañeiros a inco- algunhas das superior a quince anos". ban simplesmente a prol do alcal-
Xunta de Galiza a viabilidade de menéncia de talar sobre o destino de. Agora vese, e iso xa se sabia, 
retrotraer as actuacións , se fose que debia correr o aparcadoiro. empresas ainda Todos os opositores ao aparca- que non ia sacársel le rentabilida-
necesário e sen necesidade de doiro monstraron as suas dúbi- de. Unha empresa non vive só 
recorrer ao Tribunal Supremo". O concelleiro de EG Carlos Es- non cobraron. das sobre as posibilidades dun- dos benefícios de 30 días".+ 
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Cámbios político
económicos en Itália 

.MANuEL CAO 

Sábese que nas ciéncias sociais non é posíbel facer experimen
tos de laboratório e non queda máis opción que improvisar so
bre a marcha. Dicia Kohl con ocasión da caída do muro de Ber
lín que "a $ituación é tal que podemos facer calquer causa non 
s~~~o pararn~s", .igual ocorria na tran~i~ión española cando po
s1c1ons razonabe1s hoxe resultaban nd1culas pasados 15 días. 
No caso italiano está a suceder algo similar. O sistema de co
rrupción xeralizada no que aparecían entrelazados os partidos 
políticos, a administración e os grupos económicos desacreditou 
totalmente o sistema imperante desde a 11 Guerra mundial. A 
"tangentopoli" acabou levándose por diante todo un entramado 
xurídico-político anti_económico e inservíbel: O mapa político viu 
se totalmente. alterado pola aparición de novas· forzas políticas e 
polo cuarteamento da Democrácia Cristiá;, quedando só o POS 
como grupo político homolgábel co pasado recente. As ensinari
zas do caso italiano poderian valer para España dadas as simili
tudes en matéria de desigualdades interrexionais, importáncia 
da economía sumerxida ou ilegal, asimetría entre poder político 

----------A dif eréncia do 
caso español, 

a corrupción en 
I tália revelo use 

inaxeitada para o 
sistema económico 

e poder económico, es
truturas político-adminis
trativas inaxeitadas· e 
predomínio de valores, 
cultura e comportamen
tos parecidos. 

Sen embargo, existen 
diferéncias importantes: 
ltália ten un tecido in
dustrial competitivo e 
áxil na zona Norte do 
país, unha balanza co
mercial que reacciona 
rápida e positivamente a 
cámbios na conxuntura 
e nos instrumentos da 

política económica, cunha enorme débeda do Estado que no 93 
era do.114% do PIB pero financiada cunha alta proporción de 
aforro interno, e acadou uns níveis de inflación homologábeis 
aos dos países máis competitivos. ltália era en 1992 o 6º país 
exportador e importador mundial de mercancías, o 3º exportador 
de servizos e o 5º importador, forma parte do Grupo dos 7, can
ta con 6 empresas dentro das 100 primeiras europeas e a vitali
cia~~ da pequena e mediana empresa en Lombardia, Veneto, 
Em11ia-Romagna, etc., fai da economia italiana unha das máis 
dinámic~s de Europa. De todas as rexións da UE segundo o PIB 
eer cap1ta (ano 90) hai 12 italianas que superan á primeira espa
nola mentres que detrás da última italiana (Calabria) ainda se si
tuan Galicia, Andalucía e Extremadura. Tales datos explican a 
pretensión de dividir o país en tres macro-rexións cun sistema 
federal, posición que probabelmente será elaborada polo novo 
governo dado o grande peso relativo das áreas máis avanzadas 
que ameazan directamente coa rebelión fiscal. 

A diferéncia do caso español, a corrupción en ltália revelouse 
i~r;ixeitada p~ra o sistema económico e velai o éxito da opera
c1on mans ltmpas xa que a chantaxe da Liga Norte era claro: 
"Na prática, os nosps postas de traballo dependen máis da de
manda externa da Asia Oriental e Europa ca do mercado interno 
italiano, polo tanto, se o Norte debe financiar o Estado italiano 
han de aceitarse regras do xogo que non poñan en perigo a 
prosper!9ade ec?nómica a !l:'édio ou longo prazo". O destrago, a 
cor~upc1on e o sistema poht1co-administrativo revélanse, daque
la, incompatíbeis coa competitividade interna e externa das em
presas italianas.+ 

A CRISE DA SANIÓADE 

Co novo 
convénio, o 

hospital 
atenderá tamén 
aos asegurados 

de Bueu e Marin, 
pero non 

aumentará o 
persoal 

sanitário. 
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O convénio de Consellaria e Deputación estabelece a xestión privada 

. O Hospital de Pontevedra cobrirá máis 
_ ~erritório, ·pero perde especialidades 

• CARME VIDAL/PONTEVEDRA 

·Masificación e inferior 
calidade poderian ser as 
consecuéncias do 
convénio de coo"peración 
asinado entre a 
Consellaría de Sanidade e 
a Deputación de 
Pontevedra para a xestión 
do Hospital Provincial e 
mais do Psiquiátrico O 
Rebullón -propriedade 
da Deputación. · 

O Hosptial Provincial aumenta a 
sua área sanitária cun incre
mento de asegurados de 36.506 
persoas, correspondentes aos 
concellos de Bueu e Marin . Pero 
iso non levará consigo un. creci
mento do persoal laboral. Até 
este momento estímase a ocu
pación nun 92%, e este impor
tante incremento -un 27%
desbordará previsibelmente a 
capacidade do centro sanitário. 
O feíto agrávase cando certos 
servizos que funcionaban no 
Hospital Provincial remétense a 
Montecelo como centro de refe
réncia, dándose o caso. extremo 
da sección de reabilitación que, 

xa montada e con investimentos 
feítos, desaparece mediante o 
convénio. Mdntecelo amósase 
insuficiente para atender ás ne
cesidades asistenciais da povo
ación asignada e, en várias es
pecialidades, os enfermos terán 
obrigatoriamente que derivar á 
privada. 

Xestión privada 

En canto á xestión dos centros, 
o proxecto estabélece unha fi
gura xurídica só ensaiada en 
Verin "poderído tratarse dun or
ganismo autónomo , fundación 
ou similar". Segundo Guillerme 
Vázquez, deputado do BNG por 
Pontevedra e membro da comi
sión de sanidade do Parlamen
to: "Non é máis que separar un 
ente autónomo como é o SER
GAS e transformalo en múltiples 
entes pequenos que poden le
var no seu día a posíbeis privati
zacións. Son centros públicos 
con xestións privadas". Este 
modelo de organización pode 
chegar a ser a pauta dos cen
tros de nova creación, sen se 
ter ainda avaliado o resultado 
do funcionamento de Verin. 

Até o momento non se coñece o 

ELEICIÓNS NA UNIVERSIDADE 

balance deste caso , xa que a 
Consellaria de Sanidade non o 
introduciu nos presupostos xe
rais e apenas se sabe que se es
tán remitindo enfermos a Ouren
se e que o sistema de contrata
cións laborais equipárase á pri
vada -selección, condicións de 
traballo, horário , concurso- re
vertendo nun empioramento da 
calidade de asisténcia sanitária. 

Co novo concerto entre a Depu
tación de Pontevedra e a Conse
llaria estabelécese unha maior 
concentración de povoacíón no 
Hospital Provincial que non po
derá responder ás necesidades 
asistenciais da sua área, ao pro
ducirse unha diminución de es
pecialidades e non ter incremen
to de personal sanitário. 

Para Guillerme Vázquez , "non 
se trata tanto de vender os cen
tros públicos como de usar cada 
vez máis a empresa pr ivad a. 
Povisa é referéncia dun área de 
saúde en Vigo, pode seguir fa
cendo asisténcia privada pero 
ten garantida a inxección econó
mica da pública. A sanidade pú
blica vai perdendo o control , 
mentres que a privada busca a 
rentabilidade". • 

Os CAF conseguen maioria pero perden representatividade 

A eleición do Reitor corilpostelán 
pendente das posíbeis alianzas 
A falla do cómputo final de votos 
entre o profesorado, a eleición 
do reitor da Universidade de 
Compostela, o vindeiro Xuño, 
está suxeita a posíbeis pactos 
no novo Claustro, no que perde 
peso a opción nacionalista orga
nizada entre os estudantes. Ra
món Villares e Dario Villanueva 
son os candidatos á espera dou
tros posicionamentos. 

Os resultados xa coñecidos no 
estudantado, rebaixan a pre
séncia dos CAF, apesar de 
que manteñen a maioria de re
presentantes (40 sobre 125), 
cun tércio repartido entre 
AUGE e UDEGA e o resto 
adscriptos a diferentes op-

cións de independentes. 

Os resultados entre os estudan
tes, desglosados por faculdades 
distribúense do seguinte xeito: 
Económicas (AFE-8, CAF, 3); 
Filoloxia (CAF-7, AUGE-1); Filo
sofía (AUGE-3; CAF-1 ); História 
(CAF-4, AUGE-1); Ciéncias Po
líticas (AFME-1, CAF-2); Psico
loxia (AUGE-2, CAF-3); Xorna
lismo (AUGE-2, CAF-1 ); Direito 
(CAF-6, AUGE-2); Farmácia (ln
dependentes-5); Física (UDEGA 
2); Matemáticas (YxM-3, CA
MAE-1 ) ; Químicas (AUGE-3, 
1 ndpendente-1), Maxistério 
(UDGA-2, lndependentes-2) , 
Relacións Laborais (AUGE-3, 
UDEGA-1 ). 

No Cámpus de Lugo os resulta
dos coñecidos foron Veterinária 
(AUGE-1, CAF-3); Humanida
des (AUGE-2), Empresa (CAF-
2, AUGE-2). 

En canto ao profesorado só des
pois do escrutínio final se pode
rán facer cábalas sobre os 
apoios de Villares, Villanueva e 
outros posíbeis candidatos, toda 
vez que se apresentaban en lis
tas abertas, sen fixar posicións. 
Mesmo asi, a Plataforma Nacio
nalista saiu derrotada en Econó
micas, gañou en Filosofía, e 
mantén certo equilíbrio en Filo
loxia (16-11) no que atinxe aos 
rsultados coñecidos ao peche 
des-ta edición.+ 
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A X U S TE BANCÁRIO 

Os contribuintes pagarán perto de 200 mil millóns para entregar Banesto ao Santander 

A reordenación bancária ainda non rematou 
•A.EIRÉ 

A adquisición do Banco 
Español de Crédito polo 
Banco de Santander hai 
que inserila na profunda 
reordenación bancária 
que se ven 
desenvolvendo a etapas 
desde o final da ditadura, 
posta en marcha polos 
tecnócratas educados ao 
abeiro do Opus Dei. Os 
expertos afirman que o 
mapa financieiro español 
ainda vai sofrer máis 
cámbios. Nesta ocasión 
os contribuinte? terán que 
pagar 192.542 millóns de 
pesetas. 

Todo o mundo semella conten
to . A crise do Banesto saldouse 
satisfactóriamente en pouco 
tempo. O Santander, que até 
agora se resistira a adquisicións 
de gran tamaño e aos procesos 
de fusión dos últimos anos, co
lócase no primeiro posta da cla
sificación bancária, pasto que 
xa ocupaba en rendibilidade . 
Agora xa non hai sete grandes 
bancos, senón só cinco. Esta 
poderia ser unha leitura razoná
bel á vista da sua oferta econó
mica de 762 pesetas por acción , 
apresentada polo banco gaña
dor, fronte ás 667 ofertadas polo 
Bilbao-Vizcaya e as 566 de Ar
gentária. Esta última interpréta
se como unha retirada de Ar
gentária por decisión do Gover
no. Por se fose pouco ainda po
den publicitar que o Estado afo
rrou máis de 133 mil millóns de 
pesetas ao pagar o Santander 
máis do que se agardaba. 

Ninguén semella acordarse de 
que os contribuintes terán que 
aportar outros 192.542 millóns 
de pesetas para facer esta res
trut u ración bancária . Segura
mente só os afectados se acor
darán que miles de famílias es
tan sen fogar porque, tamén por 
má xestión , á PSV non lle dan 
un creta de só 8 mil millóns de 
pesetas . As responsabilidades , 

CRISE EN SANTA BÁRBARA 

como tantas outras veces que
darán esquecidas. Mesmo non 
ten releváncia que o triunfo do 
Santander estivese precedido 
dunha irregularidade cuase no
velesca: a falta da firma do seu 
presidente Emílio Botín no fólio 
onde se expuña a oferta econó
mica. Agora, nas cercanías do 
Governo, a notícia xa está na 
disputa pala equipa de dirección 
prestada polo BBV. 

Outras leituras 

Ainda que resultara razoábel o 
triunfo do Santander, non só por 
puxar máis forte, senón por ser o 
mellar dotado de recursos finan-

O Santander-Banesto 
na Galiza 

Banesto Santander 
Oficiñas 184 66 
T raballadores 7 41 342 

Empresas 

Acerinox 
lsolux 
Tudor 
Gen osa 
Agromán. 
Carburos Metálicos 
Unión y El Fenix 

Plantilla 
30 

415 
40 
230 
107 
105 

cieiros para facer fronte ao aboia
mento de Banesto, o que invalida 

Este aumento coincide coa chegada de Roldán á Guarda Civil 

Empresas privadas de armamento 

as críticas abertas doutros secto
res alonxados do entorno de Feli
pe González, estes non deixan 
de pór de manifesto como o sec
tor renovador que dirixe a política 
socialista, está moi próximo ao 
banco de Emílio Botín. 

Dentro do PSOE había un sector 
que apostaba pala banca públi
ca Argentaria, como tamén o fa
cia Izquierda Unida. Mesmo se 
afirma que a beautiful pensaba 
aterrar a meio prazo neste novo 
banco. Despois do caso Mariano 
Rúbio, este sector encabezado 
por Solchaga e Boyer quedou in
capacitado para liderar nada 
(quen filtrou o dossier contra Rú-

bio?). Aznar estáse a acercar ao 
BBV, e o seu grupo de prensa 
(Comecos) relacionouse coa Co
pe e o ABC, os maiores inimigos 
dos socialistas. Alguns pensa
ban redondear esta relación 
mercando Antena 3 TV, criando 
así ao carón do BBV un grupo 
editorial conservador. 

Agora, ao anunciar o Santander 
que se desprenderá dos meios 
de comunicación, semella que 
Prisa, grupo perto do felipismo, 
que xa ten a Juan Luis Cebrián , 
de conselleiro de Bankinter, 
pertencente ao Santander, po
de aumentar o seu monopólio 
informativo.+ 

.· Socialistas,· ricos, guapos 
: e .famosos · 
. O 2A de · Xullo de 1984 Mariano 
. Rúbio conseguia converterse en 
Go~ernador do Banco de España. 
A súa toma de posesión non 
asistiu Alfonso Guerra. Felipe 

· González non conseguira que os 
seus ministros se puxeran de 

· acordo na eleición polo: que . 
: propuxo pala sua canta o nome 
· ao Reí, sen tratalo no Conséllo de 

Ministros. Xa daquela, para 
moitos banqueiros en crise, 
Mariano Rúbio era a "besta negra 

· cos olios inxectados de sangue". 

Tamén por aqueles días, Nicolás 
Redondo afirmara que o Banco 
de España está "diríxido por unha 

· oligarquía que quer propiciar un 
desenvolvimento 
terceiromundista do país". O 
banco emisor, que durante o 
franquismo non pasou de ter un 
discreto papel na pol ítica estatal, 
foi gañando protagonismo 
durante a transición política até 
converterse nun dos eixos de 
funcionamento do Estado, 
através do control monetário. 

Cando, en 1965, Mariano Rúbio, 
da man do hoxe Governador do 
Banco de España, Luis Angel 
Rojo, ingresa no seu Gabinete de 
Estudios, coincide alí con Miguel 
Boy.er. A partires dese momento 
críase un grupo de xóvenes 
economistas que serán 
habilmente utilizados polos 

ministros tecnócratas do Opus 
Dei. Luis Carlos Croissier 
(Comisión Nacional do Mercado 
de Valores), Josep Vilarasau 
(presidente da Caixa de 
Catalunya), Claudia Boada, 
(Presidente do INI e do Hispano), 
Carlos Bustelo, Miguer Boyer, 
García Díez, Luis Angel Rojo, 
Ruíz de Alda, Carlos Solchaga, 
Miguel Martín (subgovernador do 
banco emisor) ... son alguns dos 
nomes que perteñecen a este 
grupo e que dirixiron a economía 
estatal, segundo o seu próprio 
benefício personal, como se está 
agora a poñer de manifesto. 

Eles dirixiron a máis dura das 
restruturacións do sector 
bancário, que durou case dez 
anos. Mariano Rúbio resolveu a 
crise bancária, con man de ferro, 
eliminando polas boas ou palas 
malas aos consellos de 
Administración que se negaban a 
seguir as pautas marcadas polo 
Banco de España. T entou 
fusións bancárias, impediu 
outras, forzou compras ou crises 
como as do Hispano, Banco de 
Navarra, Valladolid, Rumasa, 
Urquijo, Bankunión, Caixas 
Rurais, impediu a expansión das 
caixas de aforras ... A última foi a 
de Banesto. En todas as crises 
este grupo saido de debaixo das 
saias do Opus, saíu 
beneficiado.+ 

multiplicaron por 20 a sua facturación nos últimos 6 anos 
•A.E. 

Unha empresa basca de Plaséncia das Armas pasou de 
facturar 377 millóns de pesetas en 1988, a acadar os 
4.600 millóns de facturación en 1992, mentres que 
Gamesa, outra empresa armamentística radicada en 
Euskadi, facturaba 285 millóns de pesetas en 1988, 
acadando os 2.700 millóns de pesetas o ano pasado. 
Este aumento de facturación coincide coa chegada de 
Luis Roldán á dirección xeral da Guardia Civil. 

O comité de empresa de Santa 
Bárbara afirma que non queren 
"extrapolar para nada estes da
dos, son só cifras ilustrativas. 
Non ternos nada contra estas 
empresas que escollemos como 

exemplo, pero os números son 
claros". 

A Guardia Civil tiña, segundo un 
informe interno de 1988, a previ
sión de mercar a Santa Bárbara 

70 mil fusiles para a reserva e 
de 2.000 a 3.000 cada ano para 
uso. Co cámbio de dirección na 
Garda Civil abandonaron estas 
previsións e non se lle realizou 
nengun pedido á empresa públi
ca de armamento. 

Segundo o uxetista Xosé Carrillo, . 
presidente do comité de empre
sa da fábrica de armas de A Co
ruña, moitos dos investimentos 
previstos para armamento lixeiro 
da Garda Civil "pasaron a desti
narse a construción de infraes
truturas". Precisamente Roldán 
está acusado de enriquecerse 
recibindo comisións desta$ obras 
adxudicadas directamente. 

Fontes do comité de Santa Bár
bara tamén poñen de manifesto 
como a empresa foi dividida, se
gregando Santa Bárbara Blinda
dos que agora ten unha factura
ción de 13.700 millóns de pese
tas, senda moi rendTbel. "Cando 
esta empresa non era rendíbel , 
e si as outras, tivemos que en
xugar as suas perdas", afirman 
desde o comité de empresa. 

Mándanlle retirar 
o pasaporte a Roldán 

Os traballadores de Santa Bár
bara en A Coruña manifestáron
se na tarde do Mércores. Unha 
noite antes os seus compañei-

ros de Trueba (Astúries) corta
ron várias estradas, producíndo
se fortes enfrontamentos coa 
policía e queimando o coche 
dun militar. En Madrid , repre
sentantes dos traballadores 
desta empresa do INI foron de
saloxados do Congreso de De
putados. 

Por outra banda o mesmo día 
27 coñeceuse a notícia de que 
o fiscal demandou do xuiz que 
intrue as delixéncias do caso 
Roldán que lle fose ret irado o 
pasaporte ao ex-director da 
Guardia Civil e que se alertase 
ás frontetras para que non saise 
do Estado.+ 
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MOBILIZACIÓN POR UNHA NOVA POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

Para o próximo 15 de Maio a Mesa pala 
Normalización Lingüística convoca unha 

mobilización reclamando unha 
modificación da política lingüística da 

AS DRAMÁTICAS IRONÍAS DO BILINGÜÍSMO HARMÓNICO 
X. ANTON L. DOBAO 

É patético . Hai días nos que un abre a 
prensa e sente como lle espertan os 
monstros que conseguira ir acougando. 
Hai días nos que é mellar non prende-la 
radio nin a televisión, non desprega-las fo
llas dos xornais . 

Un pensa que é capaz de analizar mínima
mente a realidade sociolingüística de Gali
cia. Minjmamente, digo, cos escasos coñe
cementos que un pode ir acumulando por 
aí entre lecturas e experiencias propias e 
doutros países máis ou menos próximos. 
Pero chega un bo día e o máximo respon
sable da política lingüística de Galicia acla
ra e declara que o obxectivo que move o 
seu departamento é a consecución do bi
lingüismo harmónico. 

Non é a miña intención despezar neste ar
tigo a política lingüística trazada e aplicada 
pola administración nos últimos anos. Pero 
creo que é necesario que en Galicia se 
vaian aclarando os termos para evitarmos 
confusións e para que todos sexamos 
conscientes de como e para que se execu
tan determinadas políticas lingüísticas. ... •'• .... _. ............ . 

Ese marabilloso 
bilingüismo harmónico 
que vostede proclama 

debe significar, por 
exemplo, que o galega 

estea presente na 
metade dos medios de 

comunicación que 
funcionan en Galicia. 
¿Quere que se faga o 

cálculo? 

Unha discusión sobre o bilingüismo harmó
nico pode deixar ·fóra da historia aquela fa
mosa do sexo dos anxos. Galicia-Bizancio. 
Pero conviría que o señor Regueiro, Direc
tor Xeral da política lingüística de Galicia, -
nos explicase que é o que entende el e mai
lo seu departamento por bilingüismo harmó
nico, porque se cadra xa está de máis esa 
dirección xeral e cómpre que Manuel Re
gueiro valva ó Instituto. Igual xa vivimos 
nunha sociedade na que o bilingüismo é 
harmónico. Eu non me pego con ninguén 
cando me tala neutro idioma que non sexa o 
meu, o galega. Convivo en harmonía con 

· quen tala outras .. linguas· pese a eu· practicár · 
un monolingüismo . belixerant~ a ser tamén 
capaz de talar outras linguas. ¿Ou será que 
non é isa o -que quere dici-lo máximo res
ponsable da_ política lingüística de Galicia? 
Pode ser que se procure o emprego mate
maticamente equitátivo das dúas linguas en 

-·~.,. :: . ·-·-, -: ··conflieto., De, ser. así, -señm Hegueirof tería · eq.uitat~.vo -. dos~-dous>idiomas. ~lle - unha 
· -· - que· vostede' responder a algunhas pregun-. · - cuestión de dereitos. Hoxe nin se cumpren· 

tas sinxeliñas. Cales.son os avances nos úl- os decretos famosos -das dúas· materias e 
- timos catre anos no ensino en lingua -gale- ninguén fai nada~ Non esqueza que o seu 
· ga. 'Non e.squeza que· un anxelical bilíngüis"- - bilingüismo harmónico ten que garantir polo 

mo harmónico implica que os nosos fillos1e-- -men0s o .met:J dereito -a ser atendido na mi-
ñan polo menos o 50% das clases en gale- ña ·lingua en tódolos ·departamentos da ad-·· 
go o-u . a metade ·das escalas integramente ministración -pública. Por exemplo, eu onte· 
en galega, ou, .en proposta xa avanzada, non dei feito que a persoa que responde ó· 
que saian da escala cun dominio e un uso teléfono na delegación coruñesa da súa 

Consellería- me -contestase na lingua propia 
- de Glaicia pese á miña teimuda belixerancia 

monolingüe. Non esqueza tampouco que 
ese ·marabilloso bilingüismo harmónico que 
voste.de · pro:lama e outros asumen- nunha 

·idílica elevaoión-·ós altares da presuntamen
te admirada paz lingüística de Galicia debe 
significar, por -exemplo, que o ·galega. estea 
presente na metade dos medios cfo comuni
cación que funcionan en .Galicia. ¿Quere al-

ANXO IGLESIAS 

guén que se faga o cálculo? ¿Ou é que .xa 
se entande que o bilingüismo harmónico só 
se ten que aplicar na TVG e na RTG? 

' -
· -A restra de preguntas -e lembranzas non ten 
- remate. Non · o ten porque a -realidade (so-
. cio)lingüística de Galicia n'on se coñece na 

Dirección Xeral de Po'líti.ca Lingüística da 
Xunta de Galicia nin tampouco nesa Comi
sión fantasma de Normalización creada por 
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Xunta. Os autores dos artigas reflexionan 
sobre a actual situación de falta de 

planificación, atrancos e incumprimentos 
legais que afectan ao conflito lingüístico. 

Fraga lribarne. Porque non se comprende o 
que significa un proceso de normalización 
e logo non se planifica unha política lingüís
tica que reintegre o galega en tódolos ámbi
tos de uso da sociedade. Porque non se de
sexa a normalización da lingua propia. Por
que seguen todos cargados de prexuízos 
lingüísticos. Un repaso ós cativos avances 
normalizadores demóstranos como estes 
parten de sectores conscienciados da socie
dade, sempre ás costas da política lingüísti
ca oficial. Pensemos nesa marabillosa ex
periencia do Hipermercado de Área Cen
tral de Santiago, que demostra o doado que 
sería normalizar ámbitos e ámbitos se a in
tención da administración galega fose esa e 
non a de chegar á estación fantasma do bi
lingüismo harmónico, ou a de abrigar a Be
beto a falar castelán nunha campaña publi
citaria, ou a de emitir ese enxeñoso anuncio 
televisivo convertido en disparatada ridicu
lez lingüística da ternera-gallega-la-carne
con-carné. O Hipermercado de Área Cen
tral funciona, funciona en galega porque así 
o queren os seus xestores, non porque a Di
rección Xeral de Política Lingüística o pro
movese. Porque por non facer non fai nin 
cumpri-la Lei de Normalización. Nin sabe, 
nin quere nin lle interesa. 

A APOTEOSE DA PROVOCACIÓN IGNORANTE 

PLANIFÍCA E 
PARA A B TIT CIÓN LI GÜÍ TICA 

Aclarémonos. A política lingüística de Gali
cia non está planificada, pero existe. Existe 
unha política que acabará por facer insalva
ble o proceso de substitución lingüística. 
Existe unha política lingüística non explicita
da que non sabe que facer cos cartas. É 
máis, existe unha política lingüística que 
non quere saber nada de cartas nin de dé
beda histórica, que ironiza sen gracia nin
gunha con ese concepto porque lle pesan 
os orzamentos nas mans, porque non dá 
visto onde se pode investir para empezar a 
leva-la lingua galega a tódolos ámbitos de 
uso, para empezar a inverte-las tendencias 
substitutorias, para fomenta-la recuperación 
do prestixio social. Hai ironías que non te
ñen gracia, sobre todo cando buscamos 
ámbitos de actuación e non os atopamos. 
Cando buscámo-las actuacións normaliza
doras no ensino e non as vemos . Cando 
buscámo-lo equipo de sociolingüistas que 
traballan para a Dirección Xeral e non o ato
pamos. Cando queremos ver unha planifica
ción das políticas lingüísticas dos distintos 
ámbitos da sociedade galega e non dámos 
albiscado. Cando queremos mercar en gale
ga e non podemos. Cando queremos ver ci
ne en galega e non podemos. Cando abri
mos catálogos de productos informáticos e 
témo-la posibilidade de adquirilos en catalán 
pero non en galega. Cando necesitamos un 
Instituto de Normalización e Estandarización 
Terminolóxica e non podemos acudir a el 
proque non existe. Cando queremos unha 
rede de coordinación dos servicios lingüísti
cos que funcionan en Galicia e nese depar
tamento non saben nin o que é un servicio 
de normalización. Cando esiximos un servi
cio de normalización na TVG e se nos con
testa coa dispersión e a burla diaria ó naso 
traballo. Cando queremos polo menos unha 
TVG e unha RTG con dúas canles, compro
metidas coa normalización da nasa lingua, e 
quedamos mudos ó comprobar que non son 
máis ca cativos voceiros de quen malman
da. Cando queremos tantas e tantas causas 
só para empezar a camiñar e nada atopa
mos, nada vemos, nada de nada, mentres 
outros xa nos levan varios quilómetros de 
vantaxe na carreira. 

Para a política lingüística que executa, a 
actual Dirección Xeral debería ser supri
mida. Sería unha boa medida para aforrar 
gasto público . Outramente, as ironías 
vannos seguir saíndo moi caras, ecos na
sos cartos seguiremos vendo como ano 
tras ano hai nin unha soa medida nor
malizadora que xurda de tan importante 
Dirección Xeral. • 

Xosf.: A. DOllAO é asesor lingüísri co e 
mcmbro do Comité de Empresa da TVG 

Unha servidora foi requerida -hai tres 
meses, aproximadamente- por O Correo 
Galego para colaborar semanalmente cun 
artigo de vinte liñas que se me pediu que 
escrebese sob un título comun para as su
cesivas entregas. Preferin, no canto de in
ventar algo de meu, acoller-me ao recordo 
dundos poemas de Rosalia de Castro que 
me resultou sempre máis enigmático e 
atrainte, o que comeza "Xigantescos ol
mos, mirtos / que brancas frores ostentan" 
("Varia'', Follas Novas), e coas suas duas 
primeiras palabras se titulou a sección: 
"Xigantescos olmos". Non vou falar das 
grallas, cámbios de acentuación ou , mes
mo, omisión de palabras, que adornaron 
vários destes artigos . Todo comprensíbel 
e xustificábel. Mais a surpresa que ence
rraba a leitura do artigo publicado o pasa
do dia 15 ultrapasa todo. Xustamente nun 
artigo no que lamento o estrañamento do 
país inducido desde a própria Universida
de, a nula información que licenciados de 
Galego-Portugués poden ter da situación 
do idioma do país ou a ignoráncia e defor
mación que receben de autores funda
mentais como Rosalia de Castro, xusta
mente neste artigo é onde a man ignoran
te, ousada e policial ten a ben modificar o 
"olmos" do título da Sección por "negrillos" 
(!) . De modo e maneira que o sintagma 
que recordaba o poema de Rosalia queda 
asi aqueloutrado, porque, face ao rosalia
no -e galega- "olmos'', convén impor á 
brava o "negrillos" que, al iás, ten a vanta
xe enorme de ser un españolismo claro 
admitido no noso idioma. ¿Pode chegar a 
tanto a ignoráncja e a ousadia? Norr é a 
proba do nove que eu recorde a deforma
ción interesada de Rosalia de Castro e 
que se me confirme -non sei se vingati
vamente- rectificando a própria Rosalia? 

Non estou a falar de millenta defeitos do 
galego atribuíbeis ás présas da tradución 

MARIA PrrAR GARCIA NEGRO 

do español ou a descoñecimento do pró- cia de rebaptizaren o "Produto Interior Bru-
prio galego. Non falo de lermos "felicita- to" como "Produto Interior Basto" se ditami-
cións sinxelas" (por "sinceras") ou de que nan que "bruto" non é galego? 
unha família está "feíta pó", mensa~es ab
solutamente incomprensíbeis, por absur
das ou españolizadas. Para isto seica non 
hai tempo nen atención. Si o hai, en troca, 
para, facendo , ostentoso alarde de igno
ráncia literária e lin-
güística, aplicar o 

Enfin. Unha servidora ten títulos de, sobre 
e a prol do galega suficientes como para 
non aturar isto. E tamén para ver-se na 
abriga, máis unha vez, de denunciar publi-

camente unha acti

espírito policial á • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
tude e unha prática 
para co idioma des
te país tan negativa. 
Preocu-pación que 
persoas como Fil
gueira Valverde, 
Méndez Ferrín ou 
Rei Ballesteros -
nada ?USpeitosas , 
por certo, de posi
cións críticas ou de 
práticas ortográficas 
diverxentes da nor
mativa imposta
tamén teñen expre
sado, preocupación 
porque se domee e 
encorsete de forma 
tan ríxida como per
xudicial o idioma 

deformación dun tí
tulo. E ainda máis. 
No xornal do mes
mo dia 15 de Abril 
lemos un titular que 
di: "Preto de 14.000 
matérias 'piden' titu
lacións para o Cam
pus ourensán ". E, 
ainda, para que se 
vexa que se coñe
cen sinónimos, no 
interior da notícia: 
"xa conseguimos 
case o tope legal, 
15.000 disciplinas": 
¡Velaqui as "maté
rias" ou "disciplinas" 
(en lugar de "asina-
turas") convertidas 
en activos axentes 
peticionários de titu-
lacións para o cam-
pus universitário de 
Ourense! É alar-
mante: non é que 

Atreverán-se a retitular 
como "Maura Sombra" o 

poema rosaliano? 
¿Terán a ocorréncia de 

rebaptizaren o "Produto 
Interior Bruto" como 

"Produto Interior Basto" 
se ditaminan que "bruto" 

non é galega? 

deste país. 

No número 100 de 
O Correo Galega in
forma-se-nos de 
que universitários , 
especialistas en Fi
loloxia Galega, "coi-

se corrixa policialmente, é que non se le o 
que se corrixe e asi se destroza, até extre
mos cómicos, o sentido da frase. 

dan con esmero da corrección lingüística". 
Que Santa Lucia lles conserve a vista e 
San Fósforo a memória! Eu , pola miña par
te, suxiro-lles -se mo admiten- que me
diten por uns momentos no que é un idio
ma e nas necesidades que o idioma deste 
país ten, antes de aplicaren tesouras e te
clas de ordenador.+ 

¿Até onde vai chegar a histéria deformado
ra e o nulo respeito polo próprio galega? 
Atreverán-se a retitular como "Maura Som
bra" o poema rosaliano? ¿ Terán a ocorrén-



OIA INTERNACIONACIONAL DO TRABALLO 

As manifestacións do 1 de Maio celébranse con 
numerosas empresas en cnse 

A xornada de oito horas que 
cuestiona Xoán Fernández foi 
conseguida en 1886 
•M. VEIGA de contrarrestar a folga contra

tando· esqui roles. O 3 de Maio 
entre 7 e 8 mil folguistas sairon a 
esperar aos esquiroles. No en
frentamento coa policia morre
ron seis persoas. O sindicato 
convocou unha nova mobiliza-

O retroceso dos dereitos 
sindicais e os 
chamamentos a medidas 
como a xornada de nove 
horas (Xoán Fern.ández) 
caracterizan un primeiro 
de Maio con recendo a 
loita de clases. Nas sete 
cidades galegas 
celebraranse 
manifestacións 
convocadas polos 
sindicatos, coa novidade 
de que os de Pontevedra 
acudirán á mobilización de 
Vilagarcia, onde 
actualmente $e viven os 
conflitos de Unicar e 
Picusa. 

Xoán Fernández, 

. ción para o dia seguinte. A mani
festación tr.anscurriu con norma
lidade, pero no último momento, 
cando a policía ia disolvela, unha 
bomba estoupou . causando a 
morte de oito policías. O atenta
do aillado tora realizado por un 
anarquista alemán, pero o go
verno botou a responsabilidade 
por riba de oito dos principais di
rixentes sindicais: Spies, Fiel
den, Neebe , Fischer, Schawb, 
lingg, Engel e Parson. Todos fo
ron condenados á morte na tor
ca, pero a Schawb, Fielden e 
Neebe serialles comutada a pe
na. Antes de que se cumprise a 
senténcia un membro do xurado 
declaro u: "De todos os xeitos 
habemos colgalos, son persoas 
abando sacrificadas e intelixen
tes e polo tanto perigosas para 
os nosos intereses". 

mulleres e tillos á luz do dia; 
moitos non tiñan onde morar e 
apilábanse en corredores e faia
dos, algunhas vivencias acollian 
a tres ou catro famílias; os ne
nas eran vistos moitas veces 
collendo comida do lixo. A xornada de oito horas que ho- · 

xe volta a ser cuestionada é un 
dereito adquirido po!os traballa
dores en 1886. O sindicato nor
teamericano AFL aprobara dous 
anos antes nun congreso a de
fensa destá redución no tempo 
de traballo. O dia dividiriase en 
tres partes iguais: oito horas pa
ra traballar, oito para descansar 
e oito para relacionarse cos de
máis, mellorar a formación e fol
gar. Até ese momento, as ma
sas de empregados, que criara 
a revolución industrial no seu 
pulo, traballaban de 14 a 16 ho
ras diárias; nunca vian as suas 

"Curarlles o orgullo" 

Pero os empresários non com
partian a opinión dos sindicatos. 
"Hai que curar aos traballadores 
do seu orgullo e convertilos en 
máquinas humanas", foi unha 
das suas afirmacións. O 1 de 
Maio de 1886 os sindicatos cha
maron á folga en vários estados 
norteamericanos. En Milwakee 
houbo vários mortos, pero o 
maior conflito produciuse en Chi
cago. Os enfrentamentos foron 
brutais. Os empresários trataron 

O suplício tivo lugar o 11 de No
vembro de 1887. Anos máis tar
de, o Governador de lllinois, Jonh 
Altgeld, despois dunha longa in 
vestigación, convenceuse da ino
céncia, reabilitou socialmente aos 
mortos e liberou aos presos. · 

Hoxe, cando como produto da agudización 
das contradicións sociais entre étnias ou 
clases, por mor dun capitalismo selvaxe 
que dualiza as sociedades, nun proceso 
de globalización económica aloucado, rea
lizado en función de intereses exclusiva
mente conxunturais e individualistas, o in
ternacionalismo proletário e a data do 1 º 
de Maio, como efemérides de loita contra a 
inxustiza, teñen máis vixéncia que nunca-. 

Concretamente en Galiza este Primeiro 
de Maio ímolo celebrar nun contexto 
máis difícil que o anterior xa que, como é 
ben sabido por todos, o Governo espa
ñol, coa complicidade manifestada Xun
ta, e a ledícia da patronal, apresentou ao 
Parlamento un proxecto de contrarrefor
ma que precariza ainda máis os contra
tos e as condicións laborais, burocraticas 
e desregula a negociación colectiva, e 
impón un proxecto de elecións sindicais 
pactado polos sindicatos estatais. 

Esta precarización laboral imposta polo Go
verno, lexitimada no Libro Branca de De
lors como a "via pra criar emprego", preten
de recuperar a competitividade do sector 
industrial frente á Europa Central e os paí
ses en vias de desenvolvimento mediante 
a redución dos salários e a flexibilidade la
boral. Un mecanismo que pode dar resulta
do durante un prazo curto, aquel que tar
den os "estados competidores" en facer o 

Un socialista utópico, Robert 
Owem, dixera alguns anos antes: 
"Se tanto cuidades aos motores 
inanimados, porque non cuidades 
mellar a estes motores animados, 
instrumentos con vida, cuxa es
trutura é moito máis admirabel".+ 

UNHA RESPOSTA GLOBAL 
MANuELMERA 

próprio, e recuperar mercado. Un círculo vi
cioso, que non asegura un crecemento 
sostido, e que ó reducir as condicións de vi
da dos traballadores deprime o consumo e 
actúa negativamente sobre o crecemento 
económico e o emprego. A apertura acele
rada de mercados imposta pola UE e pos
teriormente por USA mediante os acordes 
do GA TI, só benefician a aqueles países 
moi avanzados tecnoloxicamente, con in
fraestructuras e capitais suficentes, que an
te calquer situación difícil invaden sectores 
de produción doutros estados cun nivel 
económico intermedio e, fundamentalmen
te, ás multinacionais que son as únicas em
presas con capacidade pra mercar e ven
der en calquer lugar do mundo, aproveitan
do as coxunturas máis favorabeis. 

Estamos frente a unha crise de modelo. 
Unha crise provocada por unha apertura 
de mercados rapidísima e unha internacio
nalización económica só controlada palas 
empresas transnacionais privadas. Frear 
este proceso, regulado por medio de me
canismos nos que primen criterios sociais 
e de desenvolvemento territorial é esen
cial, pra asegurar un crecemento económi
co que crie emprego e evitar as bolsas de 
probeza rexionais. Neste sentido non só é 
necesario un Plan de Industrialización de 
Galiza, compre que o Goberno Español e 
a UE regulen as importacións e exporta
cións até c'bnseguir homoxenizar as candi-

cións de traballo en Europa e a nivel inter
nacional, asi como os medios de produción 
e as infraestructuras. Estar en oposición a 
Maastricht ó libro Branca de Delors, é hoxe 
pelexar neste contexto por unha UE distin
ta en base ós povos e socializadora, pero 
tamén que poña freo á dualización social , 
á precariedade e marxinación, ó racismo e 
elitismo ascendente, e ó mesmo tempo 
crie emprego e sexa solidaria cos países 
en vias de desenvolvemento. 

Estamos frente a unha loita de clases, un
ha loita global que necesita de todos os re
cursos dos asalariados, parados e labre
gos pobres. Por eso non abonda con, con
venio a convenio e empresa a empresa, 
dar a batalla contra a conxelación salarial 
ou os despidos masivos, hai que unir estas 
loitas en contestacións masivas que freer. 
ó Goberno e limiten as pretensións da pa
tronal. Claro está, que a loita na empresa e 
no sector son a base dunha contestación 

--------------Non abonda con dar a 
batalla contra a 

conxelación salarial, hai 
que unir estas loitas en 
contestacións masivas 

polos sindicatos CCOO e UGT 
por un posíbel delito social, no 
que teria incurrido o consello 
de Mar ao ter provocado unha 
eraba encuberta e fraudulenta 
da empresa e unha descapita
lización intencionada das em
presas do grupo. 

A estratéxia do grupo, segun
do fontes consultadas, foi a de 
dividir as propriedades da em
presa, incluidos os barcos, en 
sociedades diferentes. Recen
temente unha senténcia sobre 
Cordelerias Mar deu a razón 
aos traballadores ao corres
ponsabilizar a todo o grupo da 
crise desta empresa. 

Os sindicatos solicitaron ta
mén o embargos dos bens 
particulares dos membros do 
Consello de Administración.+ 

xeral contundente; pero, quedarse só ne
so, abandoando as contestacións globais 
non só deixa polo camiño ás empresas 
máis pequenas e ós sectores máis débiles, 
senón que aparta ós traballadores do cen
tro dos problemas e fai recuar a concencia 
de clase (nun tempo en que os medios de 
comunicación volean constantemente ao 
seu ideario individualista e competitivista) . 

O 27 de Xaneiro fixemos unha xornada de 
loita importante, que perdeu peso práctico 
posteriormente, porque non tivo continui
dade a protesta. i Non estivemos os sindi
catos á altura das circunstancias!, cada un 
por un motivo, porque ... seguro que os 
houbo. Non é cuestión de lamentarse, pe
ro sí de retomar o lugar que nos corres
ponde, xa que a situación dos traballado
res segue a peor e non se trata de quedar
se só en "millorar a competitividade das 
empresas" como peóns obedientes da pa
tronal , vendo como o futuro se nos vai das 
maus e uns poucos se enriquecen , ou rea
lizamos unha manifestación sectorial ou 
nacional de cando en vez. T emos que po
ñer en práctica unha estratexia durante os 
vindeiros dous ou tres anos, que teña con
tinuidade e sexa unitaria, que contemple 
as necesidades de Galiza en relación co 
emprego, as ·condicións de vida e a situa
ción no traballo como temas prioritarios.• 

MANUEL MERA é Secretario Confedera! da CIG 



pROCESOS ELEITORAIS 

Un governo negro pode ª?<-udar a pacificar o sul da África 

Mandela acada unha presidéncia 
que De Klerk vendeu cara · 
•H.V. 

Un pacto multipartidário, 
no que só quedará fara o 
grupo terrorista da 
extrema direita AWB, dará 
a Suláfrica un governo de 
consenso, no que, 
proporcionalmente, 
estarán integrados todos 
os partidos que superen o 
5% dos votos. Todo o 
cerco que foi posto 
arredor de Mandela non 
abondou para apartalo da 
ascensión ao poder e 
solucionar a última 
asignatura pendente da 
guerra fria. 

dos estados viciños. 

Mandela e a CNA ·te
ñen unhas estreitas 
relacións cos gover
nos de Namíbia, Mo
zambique, Zimbab
we, Botswana e An
gola. En Mozambi
que a Resisténcia 
Nacional Mozambi
cana (Renamo), de 
tendencia ultradirei
tista, quedará sen 
parte importante das 
suas fontes de finan
ciamento, e daquela 
terá que aceitar ple
namente un proceso 
de paz que xa está 
en marcha. Agás An
gola, o resto dos paí
ses mencionados , 
quedarian en estado 
de paz. A vitória de Mandela é resultado 

dunha política de moitos anos 
de oposición e do feíto de que a 
sua forza era a abandeirada da 
lo ita contra o predom ínio dos 
brancas sobre as demais étnias. 
Os negros son 22 millóns, deles 
oito son zulus, pero moitos sim
patizan con Mandela. Os bran
cas , cinco millóns, están dividi
dos e os mestizos teñen forzas 
próprias. 

ron o prezo máis alto 
á transición. A estra
t éx i a da confronta
ción e de violéncia foi 
.a arma branca para 
pactar o fin da segre
gación. Os sectores 
máis reaccionários 
trataron de despresti
xiar a Mandela e ao 
CNA, mais non evita
ron a sua consolida
ción como alternati
va. Posteriormente, 
lnkatha ensaiou un 
boicoteo das elei
cións, ao que Man
dela respondeu con 
acordo e, por último, 
os atentados terroris
tas trataron de provo
car respostas violen
tas dos negros, para 
os brancos xustificar 
o seu temor e acadar 
mellares condicións 
na negociación.- 0 
éxito da táctica em

Nelson Mandela chegou ao poder mália os repetidos intentos de mantero apartheid. MARK PETERS/NEWSWEEK A mesma z i m b a b-

O Congreso Nacional Africano é 
unha frente interétnica e intercla
s i sta e entre os seus cadros 
abondan os afiliados ao Partido 
Comunista, que renúncia á 
constitución dun réxime socialis
ta. A outra forza negra de impor
táncia é o movimento zulu lnkat
ha, de tendéncia direitista e alia
da dos brancos afrikaners, os 
máis belixerantes e quen puxe-

prendida por De Klerk provocou 
un consenso no que os brancas 
e mestizos conservan ainda al
gunhas prerrogativas que terán 
que ser modificadas tras unha 
reforma constitucional para a 
que é preciso o apoio dos dous 
tércios da cámara lexislativa. 

O Congreso Nacional Africano 
non cambiará as relacións de 
propriedade nen as laborais , o 
pacto asi o estabelece, pero a 
sua chegada ao poder significa
rá unha redistribución orzamen
tária que porá as bases para o 
comezo do progreso dos ne
gros , a maioria da povoación. 
Os gastos de educación e sani
dade, que beneficiaban de xeito 

contundente aos brancas, mu
darán radicalmente de destina
tários e o gasto militar será re
ducido. Estas serán as princi
pais avantaxes económicas do 
fin do réxime racista. 

No marco da economía de mer
cado e co fin do boicot, a Sudá
frica ábrenselle grandes oportu
nidades de tipo comercial, que 
levará a este país un fluxo de ri
quezas, xa que, debido ao seu 
aillamento internacional e aos 
seus recursos naturais, era un 
Estado autónomo economica
mente. Como produtor de ali
mentos estaba por enriba do 
resto de África xunta. Os recur
sos minerais son moi abando-

Arena beneficiouse das enormes irregularidades no censo 

sos e só ten un déficit en hidro
carburos. A situación macroeco
nómica contrasta coas desigual
dades interiores derivadas do 
apartheid, neste sentido h.ai cin
co millóns de negros no paro e 
os salários dos brancas son moi 
superiores. Por esta razón os 
benefícios da fin do bloqueo 
acabarán destinados ao negros. 

Estabilidade 
no Sul ·de África 

No campo internacional, a desa
parición do governo racista conle
va en parte o fin da política de 
desestabilización da rexión , por 
canto Sudáfrica cumpria un papel 
fundamental nos conflitos locais 

A vitória clara da direita salvadoreña -

we, antes Rhodesia, 
serve como exemplo e modelo 
de transición de governo racista 
a governo pluriétnico sen · ape
nas violéncia e redistribuindo os 
recursos nas mans dos brancas. 

Angola ve comprometida a sua 
estabilidade p-ola guerrilla da 
Unita. de ultradireita, e que 
apoian tanto Estados Unidos co
mo Zaire, pero os outros países, 
con economías de mercado pe
ro con políticas sociais avanza
das, están en condicións de ini-. 
ciar unha etapa de progreso in
terior qu_e supoña o despegue 
da, área e unha referéncia para 
os viciños do Norte, desequili
brados pala política intervencio
nista dos Estados Unidos.+ 

non impede á esquerda dar un grande avance 
•M. VEIGA 

A direita fíxose co poder 
legal no Salvador, unha 
direita que mantén no 
hino do partido, Arena, a 
consigna de "esmagar o 
comunismo". Armando 
Calderón , o seu lider, 
acadou o 68% dos votos , 
frente a un 32% da 
esquerda liderada por 
Rubén Zamora. Esa 
mesmo marxe diferencial 
mantivose en zonas 
"liberadas" pola guerrilla 
como Chalatenango ou 
Morazán. O medo a unha 
nova guerra e ao boicoteo 
económico exterior 
explican este resultado. 

Calderón é un aliado dos Esca
d róns da Morte e un amparo 
institucional para os asasinos do 
arcebispo Romero. fero este 
cadro resultaría dantesco se 
non se completase con outras 
referéncias. 

Campamento guerrilleiro antes da negociación. 

A coalición formada pala Con
verxéncia Democrática e a 
FMLN conseguiu o seu obxecti
vo eleitoral de accederá segun
da volta. O 32% dos votos que 
logrou finalmente coloca á es
querda no lugar de alternativa 
clara a Aren? e permítelle traba
llar desde unha cómoda posi
ción cara ao futuro, tendo en 
canta que a calquer governo lle 

resultará neste momento moi di
fícil sacar ao país da crise. 

Trabas burocráticas 

Contra o agardado por ela mes
ma, a esquerda fíxose con máis 
sufráxios na capital que en zo
nas do país onde tiña operado 
até agora, mesmo formando im
portantes cooperativas, tal é o 

caso dos departamentos de 
Chalatenango e Morazán . lsto 
explícase en parte palas trabas 
burocráticas que impediron 
exercer o seu dereito de voto a 
300.000 persoas, segundo esti
macións de diversas organiza
cións cívicas. Outro 15% do 
eleitorado, tendo a documenta
ción en regla, foi excluido do pa
drón eleitoral. Organizacións 
non gubernamentais denuncia
ron tamén que nos censos per
manecian 200.000 persoas xa 
finadas. De 37 impugnacións re
alizadas na primeira volta só un
ha foi admitida: a presentada 
por Arena. As demais, interpos
tas pala FMLN, resultaron de
sestimadas. As zonas máis 
afectadas palas irregularidades 
foron precisamente aquelas on
de previsibelmente a antiga 
guerrilla contaría con maiores 
apoios. 

A abstención gaña 

A abstención acadou o 53%, un
ha porcentaxe que relativiza o 
éxito de Arena. A povoación sal
vadoreña encóntrase ainda moi 
influida polo medo. Trinta e sete 

dirixentes da FMLN foron asesi
nados desque se asinou a paz 
en Xaneiro de 1992. A guerra 
de 12 anos custou 80.000 vidas 
e probabelmente, na mentalida
de de moitos eleitores, unha vi
tória da FMLN significaría un re
torno da guerra. 

A dereita contou con outro argu
mento ao seu favor , o posíbel 
boicot económico internacional , 
encabezado polos Estados Uni
dos, que sofriria o país de trun
far a esquerda. Por último , a 
candidatura de Ruben Zamora, 
apoiada polos comandantes 
guerrilleiros, presenta unha ima
xe de inexperiéncia política ante 
un sector da cidadania que non 
a considera ainda capaz de 
exercer o poder. 

En todo caso, non parece que o 
perigo de ruptura dentro da pró
pria coalición esquerdista che
gue máis alá das diferéncias xa 
coñecidas. O resultado pode 
afortalar organizativamente á 
FMLN, unha guerrilla que se bo
tara ao monte en 1982, despois 
de esgotar todas as posibilida
des de loita na legalidade. + 
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ESTADOS UNIDOS E A NOVA ORDE 

Dino Pacio 
'Os Estados Unidos son o país das oportunidades, 
sempre que non señas negro, latino, pobre ou muller' 
• CARME VIDAL 

"Os Estados Unidos 
constituen un caso 
extremo de 
expansionismo na 
história universal _que 
impede calquer sorte de 
socialismo na sua áréa 
de dominación". Eisa 
tese defendida na XI 
Semana Galega de 
Filosofia en Pontevedra 
por Dino Pacio Lindin. 
Desde G-aliza, Pacio 
Lindin transladouse ao 
Baixo Manhattan e 
comezou un importante 
traballo cultural e ·. 
educativo cos 
imigrantes recentes. En 
Nova lorque creou· o 
movimento 
"Solidariedade Humana" 
e a Universidade de 
Baírro, proxectos cos 
que tentou desarticular· 
a férrea inxustiza 
americana 
diferenciadora. Os 
Estados Unidos negan 
oficialmente a 
existéncia de clases 
sociais pero el afirma 
con rotundidade que a 
democrácia non existe e 
que o soño americano é 
unha falácia. Para o 
trinta por cento de 
pobres americanos nen 
sequer iso. ·. 

Fala vostede da imposibilidade 
da democrácia na esfera de in
fl uéncia dos Estados. Unidos, 
pero a democrácia existe den
tro do próprio país. Hai elei
cións, etc. 

Non hai unha democrácia sustan
cial, senón formal. Existen vota
cións e certa? persoaxes públicas 
como presidentes, senadores ou 
congresistas son eleitas, pero non 
se dá unha situación democrática 
profunda. O dereito máis recoñe
cido nos Estados Unidos é o de
reito á propriedade privada. Non 
existen límites, nen trabas, a acu
mulación de capital. Nese contex
to, a xustiza distributiva seria con
traditória co próprio sistema. 

Pero, as posibilidades de facer
se rico son iguais para todos? 

afroamericanos acádase a clase 
media, pero isa é unha pequena 
minoria que o governo utiliza para 
dicer que poden ser todos. Cal
quer persoa nacida nos EUA po
de ser presidente. Esta é unha 
verdade xurídica, pero non real. 
Un afroamericano non pode ser 

'Gostaríalles tirar 
unha bomba sobre 
Corea do Norte, 

Algúns de pouco chegan a moito, 
pero outros de pouco chegan a , confio que a China o 
nada. o recg0,eciment~ dos ct.erei- : r • id ' 

· ·· t s· rxr emi1tiu qu'E crn gr p-o - "'"! · 1mp ª"".- 1 ,; 1 r "-'· · 

presidente, nen un latino, nen un 
pobre. 

A igualdade de oportunidades 
está limitada polas diferéncias 
na orixe?. 

Gostaríame talar da famosa pati
nadora Tania Har~:Hn, dise que 
todo o mundo pode trunfar e ela 
é unha rapaza de orixe pobre, 
que viviu sempre obsesionada 
coa patinaxe. Nun momento en
cóntrase con que a sua competi
dora principal é unha muller da 
clase media con moitísima pro
tección. Hardin deuse canta de 
que non hai igualdade real e iso 
levaaa a cometer o erro de pa
garlle a alguén para que lle pe
gue un pau no xeonllo á sua 
competidora, o que é un absur
do. Pero no fondo isa é un refle
xo da guerra de clases. 

As diferéncias potencian a mar
xi nación social nos Estados 
Unidos? .- " · ::;' 1"' • ~-0 ,, 

ANXO IGLESIAS 

Hai unha división infranqueábel 
que é de orixe económica, pero a 
raza complícao, reforza ainda 
máis a situación de marxinación. 
Tamén outras variantes como a 
diferenciación ·sexual. Penso que 
o útlimo nos Estados Unidos seria 
unha muler afroamericana, les-

'Os cubanos 
exilados teñen 
direito a unha 
residéncia e a 
axuda económica' 

biana, pobre e negra. 

Os norteamericanos perseguen. 
aos inmigrantes ilegais, confor
me, tamén os utilizan? 

Si, oficialmente non os queren, 
pero necesítannos. Fanlle fafta 
para desenvolver as labores que 
ninguén quere, traballos moi ma
os. Se non teñen permiso de resi
déncia carecen de calquer dereito 
e estarán dispostos a aceitar to
do, por exemplo un soldo moi por 
baixo do salário mínimo. 

Cubanos, 
cidadáns de primeira 

Que condicións teñen os cuba
nos cando chegan aos Estados 
Unidos? 

Son considerados exilados, teñen 
dereito de residéncia permanen
te. Unha axuda especial. Oferére
censelles dólares para empezar 
primeiros negócios, ter educa
ción, etc ... , facilidades que non se 
lles dan a nengún outro grupo 
provinte doutro país. 

Os cubanos conseguiron a 
educación bilíngüe pública que 
até a sua chegada non existia. 

Si , no 1960 eles esixiron a edu
cación bilíngüe. Foi a primeira 
vez que se deu na história dos 
EUA. A primeira escala pública 
en duas línguas construiuse en 
Miami no 1963. A partir desa -esi
xéncia faise a primeira lexislación 
federal que se chama a Acta de 
Educación Bilingüe que foi apro
bada o 4 de Xaneiro de 1968. 
Nela dise que todo nena que 
chega aos EUA e non sabe in
glés ten dereito a estudar na P,ro
pria lingua até o aprender. E o 
que eles chaman educación bilin
güe transitória. Consiste en que 
pode usar a sua língua, durante 
dous anos, tempo que conside
ran suficiente para aprender o in
glés . A partir de aí o inglés é 
obrigatório e supoñen que a lín
gua própria é esquecida. 

Mais vostede imparte aulas na 
universidade en español? 

Si, pero isa é o bo do sistema li
beral, hai un espácio para a ilega
lidade consentida, sobretodo en 
Nova lorque e sobretodo cando 
se consegue un prestíxio persoal. 
Hai moita xente que sabe o que 
fago, non están de acordo, non 
lles gasta, pero din "ímolo deixar 
facer mentras poda que o dia que 
marche, acabouse". 

País de pobres 

,. 

Quen forma parte dese 30% de · 
estadounidenses que está en 
situación de pobreza? 

Hai trinta e tres millóns de afroa
mericanos, dos que o 80% está 
nesa situación, o que representa 
perta de trinta millóns de persoa:s. · 
Por outra parte , están os trint~. 
millóns de hispanos, dos que pro: · 
babelmente, vinte sexan pobres e .. 
tamén hai unha povoación indíxéc . 
·na e branca que vive en condi
cións de miséria. 
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Ca~tos ilegais hai nestes mo
mentos nos EUA? 

Fálase de dous a cinco millóns, 
pero non se sabe porque non hai 
forma de contalos e hai un impor
tante grupo de empresários aos 
que, lles interesan moito, traenos 
eles mesmos e escóndennos, tra
bal lan nos campos , recollen o 
plátano, a uva ou a laranxa e non 
existen oficialmente, ninguén sa
be onde están. 

que ver que pasa con Chiapas , 
porque México é a negación da 
democrácia formal, alí hai un par
tido único desde o 1929, e nese 
sentido significa a negación do 
sistema norteamericano onde hai 
dous partidos e alternan. 

Chiapas puxo en perigo á 
presunta hexemonia do capi
talismo? 

Si , e do Tratado e do Partido Re-

~solidariedade Humana " 
foi acusada de a·ntiá~éricana" · 
A experiéncia cos emigrantes 
galegos servíulle no seu tra
ballo nos Estados Unidos? 

Evidentemente, foi a miña pri
meira visión do problema. Can
do era pequeno á miña vila vol
taban os emigrantes da Arxenti
na e Cuba e viase a contradic
ción das suas vidas. Traian uns 
atorras e usábanos para apa• 
rentar, pero se examinabas a 
realidade víase 
que era difícil, 
con traballos du
ros e mal paga
dos. Hai unha te
ori a de emigra
ción que di que a 
primeira xeración 
é necesariamen
te unha xeración 
perdida, xente 
que ten que tra
ballar e matarse 
para que os 
seus tillos vivan . 
A min pareceu
me que iso era 
absurdo. 

ta xente que estaba condenada 
a unha situación semialfabética 
logre estudar. O que: pasou ·é 
que lso non prende ·1ume, faise, 
pero cando non lles interesa 
cortan os fondos. 

O governo Reagan acusou de 
antiamericanismo o programa 
de Solidariedade Humana? 

Si , Solidariedade Humana nos 
setenta chegou a 
ser unha organi
zación moi radi
cal e moi respe
tada. No momen
to en que é elexi
do Reagan, a pe
sar de que so
mos conscentes 
do perigo que iso 
significaba , e 
moderámonos 
máis, lago tomos 
acusados de an
tiamericanos. 

Era o seu labor 
perigoso para o 
sistema ameri
cano? 

lndubidabelmen
te . Chega a ser 
perigoso e che

Centrou por iso 
os seus esfor
zo s nos inmi
grantes recen
tes e na sua 
educación? '--"-------=----......_.____,~ ga a haber infil-

Cando cheguei a Nova lorque e 
empecei a coñecer a milleiros 
de mozos latinoamericanos que 
tiñan sobre dezaoito anos e dei
xaron a escala aos trece per
gúnteime se en realidade están 
condeados á miséria e van ter 
que esperar a 
que os seus cre-
za n para que 
~les podan vivir. 
E absurdo e co 

tracións da CIA nas nasas acti
vidades para investigalas e acu
sarnos. 

Cal era a resposta dos inmi
grantes? 

Tomar a ventaxa do que haxa 
mentras podan e 
se deixa de exis
tir, nada. Non se 
organizan como 
grupo, non se 

noso proxecto 
lógrase que moi-

Pódense definir 
aos EUA como 
unha sociedade 
pechada? 

'A distribución 
da riqueza 
contradi a 

mobilizan contra 
a súa situación.• 

volucionário Insti
tucional que leva 
xa sesenta e cinco 
anos no poder. 

eséncia dos 
Estados Unidos' 

Aparentemente 
non, superficial 
me..rite parece 
abé.r.ta, pero real
mente é unha so
ciedade pechada. 
Por exemplo, as 
fronteiras son moito máis pecha
das que as dos países do resto 
do .'inundo. Obviamente hai que 
ver. o que pasa agora co Tratado 
do Libre Comércio. 

~edo a Chiapas 

Hai posibilidades 
dun movemento 
revolucionário 
que rompa estru
turas nos países 
dependentes dos 
EUA? 

O de Chiapas é un bo exemplo 
de que isto é posíbel. O que es
tán facendo é fascinante, é novo, 
un tipo de guerrilla, de rebelión, 
diferente a todo o que se fixo até 
agora. O subcomandante, o mes
mo feito de se chamar subco-

Temen os americanos a com- mandante xa é significativo, de-
peténcia da Unión Europea? pende das comunidades indíxe-

nas que o dirixeri e lle din o que 
Son conscientes de que están ten que facer. E un home ade-
nuríha situación fráxil, non poden mais sumamente intelíxente, fas-
coó;i.petir con Xapón, nen con Eu- cina á povoación mexicana polo 
ropa. Teñen medo a esa loita e que di , por exemplo "queredes 
te~?n medt>~a~~o;::t:tar:."-: :=satrer.::qu~=scrm-c:IS:'t-';:'pei _rnírade . 

no espello". Hai moita profundida
de nas súas palabras. 

Os benefícios 
americanos de Nicarágua 

Cal foi o papel dos Estados 
Unidos no fracaso eleitoral do 
sandinismo en Nicaragua? 

Eles lograron vencer á povoa
ción con cartas, dixéronlle que, 
se non votaban a opción de Vio
leta Chamorro, a guerra nunca 
remataría e a xente estaba xa 
cansa de guerra. Para os nortea
mericanos foi un exemplo do frá-
caso do que chaman ·comunis
mQ., p~r-o en realidade é tamén 

, untia aerrota do socLalismo de
mocrático e da soci.edade solidá~ 
ria. Aes Estados Unidos intere
soulles porque levou consigo un
ha ampliación do seu mercado. 
Agora q·ue en Nicaragua hai un 
governo neoliberal , a única fonte 
de bens á venta é Miami , todo o 
que se vende en Nicaragua é de 
Mi ami. 

Os EUA seguen a loita contra o 
socialismo en pontos como 
Corea do Norte. Como ve a in
sistente presión sobre o povo 
norcoreano? 

Corea do Sul está tota lmente 
americanizada. O apoio dos 
EUA fixo que tivera unha econo
mia florecente e aos america
nos non lles gusta que haxa un 
poder comunista en nengunha 
parte , por iso es tá usando a 
acusación de que o Norte ten 
Uránio para fabricar a bomba 
.atómica, para intervir e destrui
lo . Sospe ito que non lles dis
gostaria tirar unha bomba ató
mica , al í pero conf ío en que 
China vai impedir isto. Sen a 
Unión Soviética non creo que ti 
ve ran ningún problema para 
destruir Corea do Norte. 

A oposición apenas existe 

Non hai unha oposición interior 
á política internacional do go
verno americano? 

Hai unha pequena oposición , 
pero sen moita forza. Neste 
momento existe unha asocia
ción de igrexias que está le
vando comida e medicinas a 
Cuba e iso está proíbido pala 
lei pero é consentido. En todo 
caso, trátase dunha iniciativa 
moi minoritária. · 

Nos anos sesenta existían mo
vementos alterantivos· que re
xeitaban desde o interior. o sis
tema americano. Que queda 
hoxe diso? 

Nada. Eses movementos foron 
destruídos e as posibilidades ac
tuais dun movemento contestatá
rio son poucas. A victória de Rea
gan foi inesperada e constituiu 
unha volta á dereita. Reagan fixo 
causas espantosas como destruír 
os sindicatos, reducir os impos
tas ... e a sociedac:ie americana 
consentí uno. 

Cal é o nivel de sindicación 
dos traballadores america
nos? 

Baixísimo, un 16%, cando en 
Suécia e Alemánia, despois de 
ter governos de dereita, conser
van un 70 e un 40% de sindica
ción. Estados Unidos é a primei
ra sociedade en crear traballos 
mal pagados, non hai forza sin
dical, non hai defensa, págase o 
salário mínimo oficialmente e na 
economía soterrada estase a 
pagar a cuarta parte do soldo 
. ínimo.+ ····~ · ·;;1r; r-,"J o 1t' - .. s. 1 · 

A língua, unha cuestión de 
Estado na Franza 
A chamada lei Toubon, cuxo proxecto foi aprobado pala Asemblea 
Nacional da Franza o pasado 14 de Abril, e que regula o emprego 
aa língua francesa nos meios de comunicación, foi unha notícia 
intensamente comentada ao longo destes últimos días no periódico 
LE MONDE. O rotativo parisino apontaba duas liñas en torno a esta 
lei, a necesida.~e· da protección das próprias línguas estatais e o 
respeito palas· minoritárias. 

A devandita lei prescribe a utilización do francés para o uso público 
e nos meios de comunicación sempre que haxa termos nesa 
língua. As excepcións están xustificadas palas necesidades para a 
aprendizaxe de línguas rexion.ais ou estranxeiras. · 

"A língua muda; é natural, un signo de vida. A novidade é que 
nunca cambiara~ mercede dos achádegos [tecnolóxicos] é das 
novas voces como as que veñen de nacer. A técnica afasta á 
escrita da oral, esterilizándoa en todos os campos. A distáncia, as 
forzas do planeta ditan a sua lei lingüística no corazón das famílias , 
dos espíritos. Un términ_o, unha voz americana, tórnase 
completamente obrigádá para a vida moderna, todas as culturas 
menos fortes, son reducidas a talas rexionais", descrebe a ameaza 
Bertrand Poirot-Delpech, da Académia francesa da língua o Luns 
18 de Abril. 

PESSIN/LE MONDE 

"Por tanto, o estátus da língua nacional dos Estados membros [da 
Unión Europea] non está falto de solventar interrogacións e 
inquedanzas no marco da Europa comunitária", indica, pola contra, 
o mesmo periódico o Xoves 14 de Abril, aludindo ao feito da 
existéncia de lín~uas que conviven no mesmo espazo territorial. 

"O artigo 128 do Tratado de Maastricht fixa o obxectivo de que o 
«deseñvolvimento das culturas dos Estados membros debe 
respeitar afeito da diversidade» ( ... )O direito dos Estados a impór 
o uso da língua nacional sobre todo o seu território pode constituir 
unha monstra de proteccionismo excesivo", o rotativo retírese á 
imposición dunha língua sobre outras minoritárias dentro do 
mesmo estado.+ · 

"A face sorridente de Indanésia 
non remata coa resisténcia" 
Asi titula o diário THE GuARDIAN un artigo publicado o 24 de Abr:I, 
que aborda que "o réxime (a ditadura de Suharto en lndonésia, 
Estado que ocupa Timor Leste] está a tentar monstrar benefícios 
do seu control sobre a antiga colónia portuguesa de Timor Leste. 
Mais o clima de opresión continua". 

Segundo Nicholas Cumming-Bruce, periodista desprazado a Dili 
(capital do Timor], a povoación "vive nun clima de terror, de 
ameaza, de guerra".( .. . ) «Todo o mundo de Timor quera 
independéncia», di un estudante de 19 anos( ... ) «A nasa situación 
é moi difícil. Queremos que veña a ONU», A mensaxe era 
·reforzada polos poucos prisioneiros que poden aproveitar unha das 
raras visitas da prensa a Becara, o cárcere de Dil i, berrando o 
clásico Viva Timor Leste!". 

A reportaxe descobre a intención de lakarta de apresentar unha 
tace amábel diante do mundo para absorber Timor Leste e integrar 
á vella colónia portuguesa como unha província máis do pais. 
Nesta trama, inclúese a idea de dar impresión dunha situación de 
estabilidade e de auséncia de oposición interna, algo que desminte 
o p~rio<i.lista1 + .; l , , , , , ~ l 
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Pésie á debacle económica poucos cíen que a solución esteña en Miami 

Cuba, a ferida aberta 
• BEGOÑA CAAMAÑO/LA HABANA 

Tras a desaparición do 
CAME (Mercado Comun 
Socialista) e o 
endurecimento do bloqueo, 
o governo cubano 
enfréntase á difícil tarefa 
de artellar unha alternativa 
económica que permita ao 
tempo superar a crise e 
manter os logros 
fundamentais da 
revolución. Para os 
cuban~s, os primeiros e 
principais afectados por 
esta situación, o maior 
problema non estrib~ 
nestes momento·s na 
precariedade da canasta 
alimentária, de certo 
escasa, nen na falta de 
institucións democráticas 
tan reclamadas desde tora, 
senón no aparente .. 
paradoxo·de qüe sexan as 
novas medidas adóptadas . 
polo próprio govemo as . 
que aparentetnente far.i , 
perig~ar estes logros e o 
espírito revolucion~rio. 

Unha das medidas máis traumáti
cas foi a despenalización do dólar, 
decretada en Xullo do 93. Co ob
xectivo de conseguir aumentar as 
suas reservas de divisas nortea
mericanas e ter o control sobre os 
dólares que antes circulaban clan
destinamente, o governo permitiu 
a libre circulación do dólar no país 
e o seu uso polos cubanos. Ate 
ese momento, a moeda estadou
nidense só podia ser usada polos 
turistas e nas zonas coñecidas 
como "área dólar", destinadas a 
visitantes e diplomaticos estran
xeiros. Na actualidade, os cuba
nos que dispoñan de dólares po
den acceder a restaurantes, ten
das e supermercados nas mes
mas condicións que os turistas. 

Os ingresos obtidos mediante es
ta despenalización están destina
dos a incrementar a canasta ali
mentária que o estado garante a 
todos os cubanos mediante as 
cartillas de racionamento e a 
compra de petróleo. 

O que o governo seguramente 
non previa é que a medida coa 
que se pretendía mellorar a cali
dade de vida do conxunto dos ci
dadáns, está provocando a apari
ción de clases sociais baseadas 
nas posibil idades de obter dóla
res e asi acceder a unha série de 
productos que non están garanti
dos pola cartilla e que é practica
mente imposíbel comprar en pe
sos cubanos. 

Nestes momentos o cámbio é de 
l 100 pesos cubanos por cada dó
: lar estadounidense . O salário 
1 meio e de 150 pesos, o que su
: pón 1,5 dólares, cantidade ridícu
l la se se ten en conta que un car
' tón de 30 ovos custa 3 dólares e 
1 

S., un arti~ta que se considera revolucionário, ainda que non é do partido, teme que se esteña a criar unha xeración de nenas marcados pala caza do dólar. MIGUEL 

o quilo de carne 4 (a cartilla ga
rante mensúalmente por persoa 
6 ovos e un quilo de carne). O 
acceso aos dólares e practica
mente imposíbel para as persoas 
que non traballan en contacto 
cos turistas, deste xeito, da-se o 
paradoxo de que avogados, en
xeñeiros, médicos e persoal es
pecializ~do en xeral, con 20 anos 
de experiéncia laboral, perciben 
hoxe en día unha retribución de 
entre 300 e 500 pesos, o que hai 
dous anos seria considerado un 
salário alto, pero na actualidade, 
o seu poder adquisitivo real é de 
4 ou 5 dólares, cantidade equiva
lente ao que diariamente conse
gue mediante propinas un cama
reiro do hotel Copacabana ou un 
cantante da "Bodeguita del Me-

dio". A este feito-engádese a ciF-_ 
cunstáncia de que na maior parte 
dos casos, son persoas novas, 
de nivel intelectual máis baixo , 
menos formación ideolóxica e 
menor grao de compromiso so
cial as que teñen esas facilidades 
de acceso ao dólar; inconscente
m ente fan ostentación dos seus 
priviléxios de "novas ricos", pro
vocando malestar e repulsa nal
g u ns casos , envexa e resenti
mento neutros. 

O atan por facerse con dólares 
provoca tamén corrupcións a pe
quena escada pero que atentan 
contra o esencial dun sistema ba
seado na xustiza e na solidarie
dade social. Así, o persoal dun 
supermercado pode roubar al-

gunhas latas de conserva de im
portación para revendelas poste
riormente, ou algun médico pode 
chegar a facer acópio dalgunha 
medicina escasa para vendela en 
dólares aes seus pacentes, logo 
de asegurarlles que o hospital 
carecia do fármaco e que a el llo 
fixeron chegar uns parentes do 
estranxeiro. 

É esta nova desigualdade social , 
baseada na sorte e na corrup
ción , a que esta a danar máis o 
ánimo dos cubanos, por riba dos 
rigores alimentários, das deficién
cias no transporte público e dos 
"apagóns" que as veces duran 
até doce horas. Saben que estes 
problemas están provocados por 
factores externos: a caída do blo-

que do leste e o bloqueo esta
dounidense, e asumen que a so
lución non vai ser fácil , nen inme
diata. O que realmente lles custa 
entender e como o governo per
mite que algunha xente se "bene
ficie en solitário" das medidas 
adoptadas para, co estarzo de to
dos, tentar paliar a situación. 

H., artista próximo aos 50 anos, 
militante do PCC , desde a sua 
mocidade, e quen se recoñece 
como privilexiado debido a sua 
posibilidade de sair periodica
mente ao extranxeiro e obter dó
lares a cámbio da sua arte, con
fésase desconcertado e doido: "É 
terríbel - di- creo cada vez 
máis na necesidade de que Cuba 
exista e de manter a Revolución 

lndependentemente dos resul
tados, o encontro é tamén be
neficioso para o governo da illa 
polo seu efeito revulsivo nos ci 
dadáns. Para a povoación cu
bana, que nos últimos anos es
tá a padecer as graves carén
cias que supón "resisfü" , o en
oontro supón a proba de que o 

' seu governo está a traballar 
.efectivamente na procura dun
ha solución á crise económica, 

'.fi? ,,qué o seu : cqmpromi$o ca.a 
. l)üsca desta saída lévao inclü-
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a calquer prezo. Pero as veces 
semella que se está creando un 
sistema capitalista dentro do so
cialismo. As veces preferiría que 
Fidel cedese e se instalase aquí o 
capitalismo con toda a sua crue
za, porque entón saberia que fa
cer : coller un arma, meterme ao 
monte e empezar todo de novo. 
Pero así , contra quen protesto". 

S., tamén artista, máis novo, non é 
militante do partido pero si da Re
volución e do seu povo, non pode 
evitar que as bago-

'Non sei 

res e oficiais que levan prazas va
cantes. Entre as persoas que su
ben ao coche da miña amiga hai 
unha muller d,uns 55 anos que está 
moi axitada. E ciruxana e profesora 
na Universidade de Medicina. Le
vaba 2 horas esperando 0 autobus 
para ir ao hospital. Laíase do esta
do de nervosismo e agotamento co 
que vai chegar ao quirofano e case 
chorando asegura que nesas con
dicións lle ha resultar imposíbel 
operar ben a ninguen. Tras relatar 
polo miudo as circunstáncias e ca-

racterísticas das 
persoas que tiña 
que intervir ese dia, 
comenza a queixar-

as venzan a vergo
ña e chora ante os 
seus amigos, lem
brando a unha me
niña duns 8 anos 
que se ofereceu a 
guialo ate un hotel 
po rque pensaba 
que era un turista 

se o governo 
está 

se da situación xe
ral das causas e do 
mal que funciona to
do no país e mesmo 
da ineficácia do go
ve rno para encon
trar solucións. Per
gu ntolle entón se 
preferiría un cámbio 
no sistema. A muller 
mírame asombrada 
e retrunca-me: "Ti 
eres que eu seria 
médica de non ser 
por esta Revolu
ción? Gres que me 

. perdido na Habana 
ieja . "Eu tiven a 
orte de me criar 

nun momento en 
ue a Revolución 
ra forte , daquela 
os nenas falába
enos de dignida
e e de amor. Te

~ o medo de que 
uba tarde dema-

conseguindo 
algo -comenta 
un vello profesor 
de primária
pero o certo é 
que o está 
intentando" 

iado en superar 
sta crise e haxa 
oda unha xenera-
ión de meniños 

coa sua infáncia marcada pola 
procura do dólar". 

Buscando petróleo 
desesperadamente 

Son as dez da maña, e teño a sor
e de poder atravesar La Habana a 
bordo do Lada dunha reporteira de 
televisión amiga (cada vez se ven 
menos coches en Cuba, quitando 
os dos turistas ou os veiculos ofi
ciais). Diante dunha parada de 
"guaguas", a miña amiga para o 
seu coche e indica a dirección que 
leva. Inmediatamente 5 persoas 
uben ao vello automóbil, co cal, 
orno diría Bennedetti, perdemos 
n comodidade pero gañamos en 
umanidade. As restriccións no pe-

róleo fan que o transporte público 
n Cuba funcione cada vez piar, 
ola contra, a solidariedade segue 
uncionando e o máis normal e que 
s persoas que teñen "carro" se 
eteñan nas paradas a recoller a 
ente que espera, costume que é 
nha abriga para os veiculos milita-

preocuparía tanto 
polos meus pacen
tes se eu mesma 
non fose revolucio
nária? O único que 

eu quera é que se encentre petró
leo en Cuba dunha maldita vez e 
todo valva a ser como antes". 

Precisamente de petróleo fala 
nunha entrevista televisada Car
los Lage, responsable para Asun
tos Económicos do Buró Político. 
De momento as perspectivas non 
son boas, o cru atopado na illa é 
de baixa calidade, e o proceso 
para refinalo é tan custoso que 
non seria rendábel. Para facer 
frente ao problema da enerxia, 
Lage anúncia a inminente entrada 
en funcionamento dunha central 
nuclear na bahía de Cienfuegos. 

Di tamén que de momento segui
rán as restrincións eléctricas e que 
a duración dos apagóns poderia 
mesmo aumentar coxunturalmen
te nas próximas datas debido a 
necesidade de destinar grande 
cantidade de enerxia á zafra. 

Como prioridades do Governo cita 
o aumento da canasta alimentária 

garantida pola cartilla e conseguir 
un maior aporte de gas destinado 
ao consumo dos cidadáns. Xusto 
cando comenzaba a explicar de 
que xeito se ia conseguir este 
gas, o "apagón" fixo enmudecer 
os televisores do barrio. 

Descontentos, 
pero non disidentes 

Carlos Lage e, xunto ao chance
ller cubano _ Roberto Robaina, un 
dos homes novas incorporados 
ao governo na última remodela
ción. Pésie a estar á fronte dun 
dos departamentos máis difíceis 
(ten-competéncias en Economía 
e lndústria) canta coa sjmpatia 
da meirande parte da povoación. 
"Non se sabe moi ben se e·stá 
consegu indo algo -comenta na 
rua un vello profesor de primá
ria- pero o que é certo é que o 
está intentando". 

Esta mesma frase poderia server 
tamén para definir o sentir xeral 
sobre a actuación do conxunto 
do Governo, á marxe dos "incon
dicionais máis acerrimos" e dos 
desencantados máis cr íticos, a 
meirande parte do povo cubano 
ere na honestidade dos seus diri
xentes e que o Governo traballa 
para buscar unha saída. Non 
ocultan o seu descontento e ca
da vez as críticas e queixas pro
nunciadas abertamente e en cal
quer circunstáncia son máis fre
cuentes, pero non poden enten
der como disidencia ou como re
nuncia ao proxecto revolucioná
rio. Cando se lles pergunta por 
unha posíbel alternativa ao so
cialismo non teñen resposta. Non 
lle vale o capitalismo, por se non 
lles abondar cos exemplos do 
Haití, Guatemala, Peru , etc. co
ñecen a actual situación de Poló
nia, Rusia e do conxunto dos paí
ses do ex bloco comunista. Tam- 1 
pouco queren as dificuldades ac
tuais do seu país . O sentir xeral 
resume as suas aspiracións nun 
"viver como hai cinco anos" antes 
de desaparecer o bloca comunis
ta, antes tamén de que en 1992, 
o congreso norteamericano asi
nase unha lei confirmando e re
crudecendo o embargo. 

Falar da solución que barallan pa
ra Cuba os anticastristas de Mia
mi e como invocar ao cierno. Os 
cubanos saben que o modelo e o 
nível de vida que desexan non vi

n mozo de vínte anos consegue en propinas nun dia, no sector turistico, o equivalente ao salário men
ual dun enxeñelro ou dun médico, cousa que está a provocar un forte descontento. MIGUEL 

rá do norte, ainda 
que este Norte se
xa o Sul dos 
EEUU. Incluso as 
persoas con menor 1 

preparación ideoló
xica e sen nengun 
grau de compromi
so militante repú
dian as propostas 
baralladas por un 
suposto "governo 
no exílio" autono
meado en Miami , · 
entre outr3s cues
tións , porque sa
ben que para moi
tos esa opción su- 1 

paria incluso per
der a sua vivencia 
toda vez que Miami 
esixe a devolución 
das propriedades. 

Os cubanos queren 
dignidade, comida, 
socialismo e luz 
eléctrica, algo polo 
que moitos morre
ron e que , até hai 
pouco, outros _moi
tos consideraban 
inseparábeis. • 

Luís Seoane 
Compromiso e 

paixón criadora 
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Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 
(Felipe González) 

Deron a Fidel por 
enfermo, doente, · 
médio morto. 
Repinicou a notícia 
en Miami, para 
boicotear o encentro 
entre o governo de 
Cuba e os exiliados, 
e o infúndio chegou 
aqui. A Fidel 
atribúenlle tillos, 
crueldades, 
andácios, desde hai 
trinta anos. Pero ao 
final chegou a 
notícia verdadeira: o 
que morreu foi 
Nixon. 

O louvado Richard 
Nixon tivo o acerto 

, da sua vida ao 
asumir a derrota dos 
Estados Unidos ante 
un grupo de 
labregos asiáticos de 
pequena estatura. 
Vietnam non o 
esquecerá: ainda 
quedan moitos. 
campos ermos por 
culpa dos defoliantes 
arroxados pala 
aviación norte
-americana. Con 
Nixon progresaron 
as drogas, foi o 
presidente amigo da 
CIA e do FBI, un 
caloteiro da política: 
Se Reagan exerceu 
anos despois de 
Rambo, el 
representara antes a 
Harry, el sucio. 

Alguns 
armadores de 

· barcos pesqueiros 
decidiron negociar 

Rectificación do 
Gabinete de 
Comunicación 
da Xunta sobre 
a família Fraga 
En contra do que afirma o se
manário "A Nosa T erra" no seu 
número 618, de 21 de Abril de 
1994, os herdeiros de don Ma
nuel Fraga Bello, pai do presi
dente da Xunta de Galiza, man
teñen ao dia todas as suas obri
gas fiscais, tanto os recibos de 
cuotas por xornadas teóricas do 
Réxime Especial Agrário da Se
guridade Social, como os co
rrespondentes á contribución 
rústica e urbana. 

En contra do afirmado por A 
Nosa Terra, todos os recibos -
de cuotas por xornadas teóricas 
do Réxime Especial Agrário e 
por Coñtribución- dos 1 O her
deiros pro-indiviso de don Ma
nuel Fraga Bello están domici
liados para o seu pagamento 
nunha sucursal bancária de Vi
lalba desde o ano 1973, tomó 
se pode demostrar documental
mente, o que os xornalistas de
se meio poderian comprobar se 
quixesen. 

Durante o exercício de 1993, a 
oficina de recadación que exis
tía no Concello de Vilalba -
que recebera da família Fraga 
a arde de enviar os recibos ao 
banco- cesou na sua activida
de, polo que todas as súas 
competéncias pasaron a de
pender das oficinas da Seguri
dade Social, sitas na Praza de 
Ferrol, en Lugo. 

Este cámbio , sen prévio aviso, 
motivou que as domiciliacións fi
xadas con anterioridade non fo
sen atendidas, o que provocou 
numerosas protestas de contri
buintes de Vilalba, polo cal a 
"Tesorería General de la Seguri
dad Social" decidiu prorrogar o 
prazo de pagamento deste im
posto até o vin-
deiro día 30 de 
Abril de 1994. 

Este dado ta- Este cámbio, 
. mén era doado sen prévio 
de comprobar aviso, motivou 
por calquer xor-
nal i sta de A que as 
Nos_a T~rra s~ · domiciliacións 
ese me10 est1-
vese interesado fixadas con 
en coñecer a t · 'd d 

. verdade deste . an enon a e 
tema. non fosen , 

O día 14 de 
Abril, sen recar-
go nengun , o 
recibo foi pago 

atendidas. . . , 

através de Caixa Galicia, se
gundo o documento que lle 
axuntamos. 

Ademais, ese semanário debe
ría saber, porque asi se publi
cou xa nalgun meio de comuni
cación galega, que o recibo ori-

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

VARICES/DIRECTRICES 
XosÉ Cm CABIDO 

O tipo falsificou o seu curriculum. Inventou dous títulos univer
sitarios e un máster que non ten. O máster nin existe en Espa
ña. Ninguén o comprobou ata hoxe. 

PREFIERO SER ASESINADO EN MANHATIAN ANTES QUE VI
VIR EN MOSCÚ. EL COMUNISMO HA MUERTO. 

O responsable de lle dar destino ós fondos reservados na loita 
contra o terrorismo, empezou por falsificar os seus datos persoais. 

LOS NACIONALISMOS SIEMPRE SON PELIGROSOS Y REAC
CIONARIOS. UNA ESPAÑA DIVIDIDA JAMÁS. 

Seica está metido en negocios sucios, o que foi director da be
nemérita, aproveitando as vantaxes do seu cargo. Testemuñas 
acusan ó seu testaferro de ter cobrado importantes comisións. 

TRAS CUARENTA AÑOS DE RÉGIMEN AUTORITARIO, NECE
SITAMOS APRENDER A VIVIR EN DEMOCRACIA: LUZ Y TA
QUÍGRAFOS. 

O goberno négase a facilitarlle información sobre contas banca
rias e declaracións da renda á Comisión Roldán, amparándose 
no dereito á intimidade do ex director da Guardia Civil. 

INTIMIDAD A LOS CRÍTICOS. INTIMIDAD A LOS DESCO L 

TENTOS. INTIMIDAD A LOS QUE SE OPONEN. ACORRALAD
LOS. ACABARÁN POR CEDER. ¡TENEMOS LOS VOTOS! 

CREO.+ 

xinal desaparecera con anterio
ridade da Oficina de Recada
ción, feito do que un membro 
da família Fraga lribarne levan
tou acta notarial, reservándose 
as accións legais contra a per
soa ou persoas responsábeis, 
directamente ou por omisión, 

da desaparición do orixinal do 
recibo. 

A Nosa Terra deberia ter ta
mén coñecimento dunha nota 
informativa difundida pola "Di
rección Provincial de la Teso
rería General de la Seguridad 

GONZALO 

Social" de Lugo o día 15 de 
Abril, na que manifestaba a 
sua repulsa polo feito de que 
documentos dos que a sua 
custódia corresponde a aquel 
organismo desaparecesen do 
mesmo e tivesen transcendén
cia á opinión pública. Na mes
ma nota a "Tesorería General 
de la Seguridad Social" sinala
ba que procedía a dar canta ao 
Fiscal Xefe da Audiéncia Pro
vincial destes feitos, por se os 
mesmos pudesen ser constitu
tivos de delito.• 

MA.NuEL FERNANDEZ GALLEGO 
(DlRECTOR DO GABI ETE DE 

COMUNJCACION DA XUNTA DE 
GALICIA) 

Controlar os 
meios de 
comunciación 
privados 
Perante o anuncio da Conselha
ria da Presidencia de que a Jun
ta unicamente apoiará, significa
damente, os jornais com perio
dicidade diaria e que estejam ín
tegramente escritos en galega 
que siga as normas ortograficas 
e morfologicas elaboradas polo 
Instituto da Lingua Galega, a 
Associagom Galega da Língua 
denuncia mais unha vez : 

1.- Non existe nos países situa
dos no sul da Europa nengum 
governo que fixe normas regula
mentarias para orbigar aos cida
daos a usar umhas determina
das normas. Esta imposigom so 
persegue : dividir aos cidadaos e 
beneficiar a determinados meios 
de comunicac;om privados que 
cumpram os mandatos do go
verno quanto a informagom. 

2.- Resulta verdadeiramente gra
ve que se utilize como pretexto o 
facto de usar umhas determina
das normas para discriminar 
quer a meios de comunicac;om, 

Resulta grave 
que se utilize 

como pretexto 
umhas 

determinadas 
normas para 
discriminar a 

meiosde 

quer aos pro
fissionais dos 
meios de co-
mu nicagom, 
quer aos pos
siveis benefi
ciarios das 
possiveis aju
das. 

3.- A medida 
da Junta vai 
beneficiar uni
ca mente aos 
meios de co
m un i cac;o m 

comunica~om. que sejam ou 
estejam dis
postos a ser 
vassalos das 
directrizes 

emanadas do governo presidido 
polo senhor Fraga lribarne, go
verno que se carateriza por pos
suir umha concepc;om da língua 
meramente folclórica, liturgica, 
umha língua para legulehos. Pa
ra o governo galega a lei de nor
malizac;om só serve para ser sis-

~ · ..... _ .... ~ 
Telf. (981) 66 62 28 
Fax (981) 66 17 75 

Radio Fene 
Casa do Concello 
15500 Fene (A Coruña) 

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

Telefax (981) 34 27 51 
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tematicamente violada. 

4.- A AGAL fai um apelo a opi
niom publica no sentido de aler
tar sobre o facto de umha lín
gua possuir umha dimenc;om 
politica, sociologica, e ser um 
sinal de identidade que ultra
passa aos governos, parlamen
tos e políticos, a língua galega 
fala-se em territorios situados 
fora das quatro provincias gale
gas, a língua galega tambem a 
usam cidadaos cujos votos nom 
estam representados no parla
mento galego. 

5.- Por ultimo a AGAL lembra 
que nom e competencia de par
lamentos nem de tribunais de 
justic;a legislar sobre as normas 
de correcc;om dos idiomas, polo 
qual esta medida so pode ser in
terpretada como um intento de 
controlar nom so os meios de 
comunicac;om publicas, mas 
tambem os privados.+ 

o CONSELHO DA AGAL 
(COMPOSTELA) 

El bable nun ye 
"dialeutu" 
Prestaríame escribir esta carta 
en gallegu, pero nun soi a ello, y 
pa nun faer burila a los sos ta
lantes, voi faelo na mio llingua, 
que ye la qu'emplego de cutio. 

El sen d'estes llinies ye'I talar 
sobre un comentariu apaeciu 
caberamente nesta seición de 
cartes. Nel constestu de la nor
malización del gallegu ente l'ac
tu al y el reintegracionista, no 
que nun voi entrar comu ye lóxi
cu , dicíase qu'un español ata
lantaba meyor el gallegu espa
ñolizau qu'un "dialeutu" de so 
comu'I Bable. 

Equí ye u xurde'I puntu que me 
fai escribir: El Bable comu "dia
leutu". Otra vegada más tornan
do al entamu de la nuesa !lu
cha, la reconocencia comu llin
gua, y dempués la so oficialidá, 
dexando atrás los prexuicios de 
los propios talantes, y de xente 
de fuera, comu asocedierá yá 
en Galiza. El primer pasu ta fe
chu , namái falta'! segundu, poro 
cualquier pallabra a la escontra 
nos fai volver a pensar nel fos
c u empecipiu que queremos 
escaecer. 

Quiciabes esto tea motivao pola 
desconocencia de la realidá llin
g ü í stica vecina, d 'una llingua 
amenorgada, arrequexada nu
nos 350 .000 talantes en tol so 
dominiu . Esto ye n'Asturies, Lle
ón , oeste de Cantabria y Zamo
ra, y en Miranda, Sendim, Gua
dramil y Riho-
nor (Portugal), 
pero que nun 
gocia de nen- Poro apaez el 
guna protei- conceutude 
ción, salvian-
d o 1 o poco dialeutu, de fala 
q u e re c i be Id f t 
n ·As tu r i es y a egana, ren e 
les iniciatives a lo culto que ye 
del Conceyu 1 11' 
de Miranda de a mgua 
Dueru. Poro espaQOla. 
apaez el con-
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ENERGÚMENO 
NANINA SANTOS 

Deume un amigo cópia dun aserto aparecido en Faro de Vigo 
o 7. IV. 94. En "La dimisión de Brunilda", juan]. Rodríguez Ca
laza escrebe asi: 

" ... deseo que no quede duda al respecto: toda extensión del 
poder femenino, que no fuere estrictamente doméstico, conlle
va degeneración de la especie. (. .. ) 

(. .. ) Deseo que no quede duda al respecto: desde el día que el 
hombre renunció a arrastrar por los cabellos a la hembra para 
probarle cuán fuerte era y cuán innecesario que ella se preocu
para de su propia defensa, al quedar asumida por otro mejor 
dotado, desde ese día, la especie humana, mi especie, se desli
za sin discontinuidad y yo con ella, hacia la crueldad y el pico
teo encefálico de la paloma. ( ... ) 

( ... ) La mujer tiene otros objetivos, y siempre se conformó con 
lo único que verdaderamente anhela: el placer. ( ... ) .. 

Agardo que co artigo non teña dúbidas él verbo do traballo fe
minista , que comparte. Si , que dubiden outros, e fervorosamen
te, de tanta espécie humana , solta, con intelixéncia varón.• 

(yá seya n'Uviéu, Salamanca o 
Madril) ñegando la esitencia 
d'unidá, talando de milenta ba
bles . Pero ye que esta mesma 
xente ñega tamién so la estan
darización del euskera nel mis
mo sen: hai milenta euskeras , y 
fasta del gallegu, colos mesmos 
alderiques so la multiplicidá de 
fales, a la escontra de la llingua 
española oficial que ye "una, 
grande y libre". Si por ellos fore, 
quiciabes dexaríen morrer toles 
llingües amenorgaes nel nome y 
del bien de la cultura. 

El Bable ye una de les llingües 
amenorgaes d 'Europa (unes 
más qu'otres), que ta realizan
do'! procesu de normalización, 
sele, pero fayéndolu, espubli
zando más de cien !libros aña
les, ya intentando la escolariza
ción , a lo menos n 'Asturies 
d'unos 18.000 escolinos, de me
na voluntaria, ensin valir pal lli
bru d"escolaridá y ensin que tea 
recoyida la so utilidá en nengún 
llau. 

Pa finar, dicir a tolos gallegos, 
que comu llingua vecina de nue
so, cualquier sofitu, cualquier 
pallabra d'apoyu dende Galiza 
pal Bable presta, fai muncho pa 

siguir !luchando, pero que a les 
vegaes pallabres deprendies 
d'atrás nes escueles, ensin que
rer, manquen, o faen tornar a la 
realidá tracamundiada. + 

lli:cToR GARCIA, CoLIAcm DE 
XEnu BABLE-LLEoN 

(LLEO r) 

Cursos 
discriminatórios 
A política linguística que pade
cemos neste país, hipócrita e 
formalista, e que tolera a utili
zac;om do galega apenas como 
umha "objecc;om de conscien
cia" individual tace a esmagado
ra presenc;a do espanhol, abran
ge realidades singulares e origi
nai s; é umha delas a curiosa 
func;om que estám a cumprir os 
cursos de galega organizados 
pola Junta da Galiza e as si
tuac;óes discriminatórias deles 
derivados para com os galego
falantes de toda a vida. Com 
efeito, é perfeitamente possível 
que qualquer pessoa que nunca 
utiliza a nossa língua na sua vi
da quotidiana, mas si fijo por 

VÍTOR TIZÓN 

ÍAI AWl.DoR PARA!. 
iUN ACclOEr.JrE! 

ceu tu de dia-· · .... "· : · · · .. · 
leutu, de fala 
aldegana, frente a lo culto que 
ye la llingua española o caste- . ./ 
llán ·que de xuru nun-yos sonará 
lloñana a los oyíes gallegos. 

Quiciabes tea motivao peles pa-
llabres de caderalgos y xente de 
la ·más ·alta "cultura españo.la" 
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A ·ALDEA GLOBAL IS~ 
conveniencia e comenencia al
gum cursinho de galego oficial, 
tenha privilégios para o acesso 
a postas de trabalho na Admi
nistra9om ou preferencias para 
a escolha· de determinados des
tinos; no entanto, os indígen8:S 

É possível que 
qualquer mas si 

fijo por 
conveniencia 

algum cursinho 
tenha privilégios 
para o acceso a 

postosde 
trabalho. 

galegas que 
falamos a 
nossa língua 
desde o 
berc;o, que a 
utilizamos a 
diário por oral 
e por escrito e 
que nom pu
demos ou qui
gem os fazer 
nengum de 
tais cursinhos 
(por ve-los 
desnecessá
rios, absurdos 
ou ·supérfluos) 
vemo-rios pre
terid os ( antó
nimo de prefe-

ridos) face a aqueles que si ten
hem o papelote acreditativo de 
ter-se iniciado nos profundos 
mistérios da língua galega, a jul
gar polo escassíssimo emprego 
que dela fam. 

Eu acho que para igualar neste 
aspecto a todos os que vivemos 
na Espanha, também se deve
riam exigir cursos de iniciac;om e 
aperfeic;oamento de castelhano 
aos indígenas de Burgos, Segó- · 
via ou Jaén que, como o que 
subscreve a presente, utilizam a 
diário a sua língua (no seu caso, 
castelhano reintegrado) nas 
suas actividades e afazeres; 
tenha-se em canta que burgale- . 
ses, segovianos ou jiennenses 
tenhem um conhecimento e utili
za9om do castelhano muito jnfe
rior a aqueles franceses ou por
tugueses que seguirotn, em 
qualquer veráo, os "Cursos de 
Español para extranjeros" que 
organiza a Universidade de 
Santiago.+ 

BIEITO SEIVANE TAPIA 

(VILA NOVA DE LOUREN<;::A) 

Suso de Toro e 
as normativas 
Com respeito as d~clara9ons 
de Suso de Toro no programa 
"Cousas da Lingua" a pergunta 
feita por um estudante sobre a 
pluralidade de normativas no 
ensino tenho que dizer que o 
unico lógico que dixo foi que 
quando se inventou a normati
va que falsamente se chama 
oficial nom houvo diálogo, o de
mais, como dizer e reafirmar 
que a autoridade é a RAG -
que nom é da língua- e o ILG 

-que é um 
centro de in
ve s ti g ac;o m 

Nom pode haver ~~~e~t~l~~i~ 
mais normativa pedir diálogo 

do que Umha para talar e 
nom ouvir. 

científica e de O Liando dix·o 

rd que se neces-
aco o coma sita umha nor-

história. mativa para 
todos há que 
dizer que nom 
pode haver 
mais normati-

va do que ·Umha científica e de 
acorde com a história , a tra
d19om e a viabilidade da nossa 
língua. lsto é, óu é umha nor-

·· mativa galego-castelhana ou 
.galega-portuguesa.+ 

FERNANDO CASTRO 
(Ornrn SE) 

hai anos co 
Congreso ~acional 
Africano. Out ros 
guiáronse por 
Ramilo, como aquil 
que dixo na TV que 
non habia nada que 
talar con presidiários 
(Mandela botou 27 
anos na cadea). 
Hoxe con quen non 
queren falar é con 
Raniilo. 

.. 

Dé ron lle o Prémio 
Príncipe de Astúrias 
ás monxas 
españolas residentes 
en Ruanda. Agora 
debian deixar sen 
postre ao alto cargo· 
diplomático que dixo, 
despois de saber o 
perigo que corrian as 
relixiosas: "Non 
estamos aqui para 
buscar monxiñas na 
selva". 

Volve a moda retro. 
Os noticieiros din 
que todo o problema 
consiste en que os 
negros se matan 
entre eles. Ruanda 
é o país máis citado 
como sinónimo de 
desorde, 

· incompeténcia e _ 
vag.áncia. Ocidente 
confia nas misións. 
Volta a filosofia 
paternalista dos 
vellos anúncios do 
Cola-Cao: "Eu son 
aquel negriño, da 
África tropical ... ". E 
vostede? Dá algo 
para o Domund? 

Dositeo .. · 
Rodríguez-acusa a 
Alfredo Suarez Canal 
de inspirarse no 
comunismo. A estas 
alturas e con esta · . 
crise o comunismo · 
xa non asusta a 
ninguén. -Mellar seria 
que ameazase co 
home do saco. 

• 
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"V tú de que parte 
estás". É un 
programa debate 
que presenta José 
María lñigo. Hai forte 
polémica. Jiménez 
Arnau confesa 
posteriormente: "Eu 
dixen o que dixen 
porque me pagan e 
asi vaime ben". O 
sociólogo Alberto 
Moneada recoñece 
que "é unha 
paizocada, pero a 
loita polas 
audiéncias é moi 
dura". Un 
participante do 
público escrebe á 
revista Tribuna: "Eu 
era o único que 

, estaba ali sen 
cobrar, os demais 
eran actores, tiñan 
as perguntas 
preparadas e 
simulaban enfados e 
cousas asi". Nunca 
estivo máis claro de 
que parte estaba 
cada quen.+ 

•••••••••••••• 

Bilingüísmo 
harmónico 
Quigera sair ao paso dunhas 
declarac;ons do senhor Regueiro 
Tenreiro, Director Geral de Polí-
tica Lingüística no Programa 
"Causas da Lingua". 

1 º: Cremas um contrasentido 
que se diga que em Galiza h-á 
paz lingüística, e que se canse-
guiu a calma, e desseguido pas-
sar-se a insultar aos seus inimi-
gos. Nunha situac;om de "PAZ" 
isso nom acon-
teceria. 

2º: Também O espanhol 
resulta un con-
trasentido que tem o dever de 
se tale de bilin- conhecer-se e 
guismo harma-
nico e mani- o direito de 
testar que é usar-se e o bom que o Tri-
bunal Constitu- galegosóo 
cional privasse direito de ao galega do 
dever de ser usar-se. 
conhecido. As-
sim o espanhol 
tem o dever de 
conhecer-se e o direito de usar-
se e o galega só o direito de 
usar-se. Harmonice? 

3º: O bilinguismo ou polilinguis-
mo é positivo sempre quando é 
individual e exista umha lingua 
mae na qual reside a cultura do 
individuo, mas nunca o bilinguis-
mo é bom se é social pois essa 
é umha situac;om transitória en-
tre dous monolinguismos pas-
sando-se necesariamente pala 
desapari<;om de umha das duas 
em contacto. Nengum sociolin-
guista defende o bilinguismo so-
cial que diz defender o senhor 
Regueiro. 

4º: É umha causa boa, por outra 
parte, que manifeste que é umha 

ELIMINÁBEIS 
XoAN PIÑEIRO 

Pode que sexa outro globo sonda do insolvente Solbes, ou a 
consecuéncia dalgun mostreo pouco atinado, pero o Centro de 
Investigacións Sociolóxicas acaba de deixar ben claro que as 
tres cuartas paltes dos cidadáns do Estado estarian encantado 
coa eutanásia segundo o recente modelo holandés. 

O asunto dos eliminábeis vías·e vir. Sospeitosamente coincide 
con feitos tan curiosos como o aviso da imposibilidade da fu
turas pensións oficiais , o anúncio de alongamento da idade de 
xubilación aos 70 anos, o incremento primaveral das viaxes da 
terceira idade ao Mediterráneo ou, xa na xuventude, a hospita
lidade con que se princípia a contemplar aos insubmisos, en 
contraste coa compracéncia coa que se permete a degradación 
dos adictos. 

Seguindo a evolución social que o Estado propícia o cidadán 
do futuro será alguén que sobreviva á droga dura e á paraplé
xia motorística na sua xuventude, para de embocar, xa ben 
maduro, nun sector hosteleiro onde , a base de contratos dis
contínuos e a tempo parcial, servirá a mesa dos turistas euro
peus cobizosos de relax. Se consegue sobreviver até a xubila
ción dos 70 anos, este cidadán terá unha viaxe subvencionada 
polo ministério, viaxe da que voltará tan esgotado que ó lle 
quedarán folgos para cumprimentar a pa pela onde asinar a sua 
solicitude de eutanásia. E asi, eliminado coma un incómodo 
pasivo, cumprirá os altos desígnios dos que levan tempo gover
nando cos dados que o CIS subministra. 

Faltaba dicer que a apresentadora que deu a nova ociolóxica 
na canle estatal , destacou , cun sorriso cómplice, que o 25% di -
crepante coa liquidación dos eliminábeis correspondía a perso
as de idade e con certas crenzas relixiosas. E que esperaba que 
fosen , parados de longa duración?• 

traic;om á língua o querer fazer 
do idioma outro distinto, porque é 
sintoma de auto-critica e que se 
dé canta do que faz o governo 
ªº qual deve voce obediencia. 

5º: Quando diz que é aberrante 
dar as aulas em galego-portu-

gues e que é umha trai9om á 
pátria, suponho que será á pá
tria castelhana. 

6º: Se voce diz ter "iluiós" e "sa
nos", vaia dormir que é bom pa
ra o extres que aqui estamos os 
que ternos ilusons e desejamos 

que o sonho do galeguismo de 
fazer do galega o idioma normal 
da Galiza seja realidade. 

7º: Eis a paz lingüística.• 

Al.BERTE AREAM 

Morrer con 
dignidade 
Ninguén se preocupa da marte, 
seguramente por sentirnos vi
vos e sen enfermidade. Pero 
marte e vida están irreversibel-

mente xungui
das. Digo isto, 
non para 

É triste ver amargarlle o 
dia a alguén 

enfermos que ou poñerme 
morren pesimista. Non 

é isa! Dígoo 
insuficiente- porque é triste 

mente ver a esa xen
te que son en-

atendidos. termos termi
nais con esta
dos de dor difí
ce is , mesmo 

dramático, cos que se debería 
ter un "mimo especial ", e o go
verno galega, a sanidade públi
ca galega, debería tomar nota e 
volcarse coas unidades de dor, 
atender até o final a eses enfer
mos terminais , que moitas ve
ces, por falta de espazos pró
prios para este tipo de trata
mentos e pala sua incapacida
de para pagar asisténcia priva
da, marren, en moitas ocasións, 
insuficientemente atendidos en 
circunstáncias lamentábeis. Pe
dimos portanto á administración 
galega que poña os meios ne
cesários para paliar esta situa
ción inxusta , tomando como 
exemplo centros deste tipo que 
xa funcionan en países próxi
mos ao naso.+ 

XAQUIN M. PENAS PATIÑO 

Un simple azar fixo que nos nacesen nesta parte do mundo, no Norte, na zona dos privilexios. Que 
diferente sería se nos nacesen no Sur, no chamado Terceiro mundo. 
Pero os privilexios son así, aturden e allean as conciencias e nos emborrachan coa ilusión do esque
cemento, porque o privilexiado empecínase en vivir ignorante da súa condición, sen lembrar que a 
súa abundancia aséntase no desposuimento dps outros. 
Neste contexto, a necesidade de solidariedade vai mais aló de ser un xesto "xeneroso ou altruísta" da 
nos a parte. Debe ser unha abriga. 

~--------------------\ 

1 Mais información: · 1 
1 Nome: ..................................................................................... 1 

1 :¡ Enderezo: ............................................................................... . 
1 1 
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A NOSATERRA 

Celébranse nestes 
próximos dias as 
festas dos Maios, 

recuperadas como o 
Entroido, despois 

da morte de Franco. 
Nos anos sesenta 

foron veículo para 
exercer a crítica a 
unhas instalacións 
sempre motivo de 

protesta: 
Celulosas de 

Pontevedra 

Franco, vestido de Capitán de iate, 
acompañado da sua mullere o 

daquela alcalde de Pontevedra, 
Filgueira Valverde, 

durante a inauguración da Celulosa 
de Pontevedra 

Guieiro· 
CULTURAL Nº619 

Aí ven o d/(aio ecolóxico! 
Nos anos sesenta en Marin foron un xeito de protesta contra a Celulosa 

• X. HENRIQUE ACUÑA 

Unha época tri te comeza na Ria de 
Pontevedra no dia que bota a an
dará ua beira a factoría da Empre
sa acional de Celulo a! . O pró
prio Xeneral Franco é o principal 
protagonista dunha inauguración 
que s ben aponou postos de traba
llo destruiu p r contra a pai ax de 
Louri.lán e Pracere · e tr u o 
décadru de contaminación sobre a. 
comarca de Marin Pontevedra. 

sde o primeiro. momentos da 
in talación da fábrica moito ' vici
ño, mantiv ran unha po. ición con
trária e opositora contra unha in
dú tria qu viña a ocupar con re
cheo un e pazo adicado de empr 
ao mari queo. A r pre ión, a eufó
ria indu triali ta me ·mo ignorán
cia obre a caracterí rica negati
va dun complexo de te tipo obre 
a natureza contribuiron a preparar 
condicións definitiva para o a en
tamento de de o 1962 da Celulo a. 

Pouca voce críticas se ergueron 
ou e puderon erguer naquele 
tempos de censura e control infor
mativo para denunciar os excesos 
do proceso de construción e as 
primeiras moléstias que saían das 
suas cheminés. A surpresa desa
gradábel dos primeiros maos chei
ros chega a acadar certo reflexo, 
ante as continua protestas cida
dáns, na pren a, pero cedo desapa
recen das colunas periodísticas. A 
serte estaba botada e a desfeita xa 
non tiña volea atrás. O siléncio e a 
chantaxe estenderian as suas ga
doupas sobre a sociedade ponte
vedresa. 

Unha das escasas vías de facer crí
tica naqueles tempos ruins era atra
vés das coplas dos maios. Críticas 
suaves de tema local ou de costu-

me que lograban e capar á cen u
ra do delegado de tumo de Infor
mación e Turi mo. Era tamén un 
do poucos refúxio do idioma ga
lega para er impre o ainda que o 
fixera ó unha vez ao ano e a méio 
de mái que modesta fo lliña . 

Ne ta cantiga , tradicionalmente 
atribuídas á inventiva poética dos 
rapace , aparecen de xei to conti
nuado de de o primeiros anos 
forte ataque contra , Celulo a . 

Maio de Marin tradicional
mente arroupado pola A ociación 
Cultural Santa Cecilia aían á rua 
o primeiro de Maio e me mo e 
achegaban a Pontevedra para can
lar a suas festivas e crítica letras. 

O que en 1962 ó era un saúdo da 
Embarcación Humbelira Franco: 

Vamos a cambiar de o.fisio 
por calquer cousa 
ahora qu está en marcha 
a.fábrica de celulosa 

cedo se converte nunha denúncia 
demoledora nas cantigas de 1964. 
Facíaa ben claro a Embarcación 
Dos de Copas: 

Ahora con Selulosas 

non se pode mariscar 
que a sincuenta millas 
fíxonos jomitar 

Mentres o Maio do Couto daba fe 
de bauti 1110 á nova fábrica: 

Viva o maio tanfrol ido 
co seu cheira singular 
apesar da F edorenta 
que nos quere apestar 

A celulo a xa tiña alcume para a 
xente de Marin e o eu olore 
on o centro para o Maio de Can

toarea: 

T odo canto ben quixen 
no cogollo de Marin 
nos arredores dá gusto 
como arrecende a orin 

Este ano de 1964 o Pontevedra 
C.F. lograra subirá Prirneira Divi
sión pero na seguinte tempada 
descendeu. As causas son ben cla
ras para o Maio Palanquín: 

Ao Pontevedra 
quen o baixou 
foi a Selulosa 
que o amareou 

Os maios e embarcacións de 1965 

A manobra de Celulosas foi "comprar" as comparsas para que exaltasen a fac
toría. Na foto un maio en forma de celulosa 

insisten, con máis coñecimento , 
nos problemas. O influxo que po
deria ter no turismo o canta o 
Maio da Bruxa: 

O s .forasteiros 
que visitan Marin 
Marchan todos asqueados 
Co cheira que hai aquí 

E sefedor 
intoxica a xente 
e esta nosa bruxa 
vainas a morrer de repente 

Con Celulosas non hai 
quen aguante 
e din que ahora 
vana.facer máis grande 

Os Críticos da Cañota insisten: 

D e Marín a Pontevedra 
Hay una gran aienida 
e no medio a selulosa 
que despide colonia fina 

Moitos a viñeron a ver 
eran de publicidad 
e tanto cheira despedía 
tuveron que se marchar 

Aos problemas daquel ano o Maio 
Verdadeiro sumaba un máis: 

E pra máis desgracia 
aínda nos.faltaba 
que a Celulosa 
A xente espantara 

E pasa a apoialo o Maio Pedichón: 

A Celulosa 
ten un che;,·o muy malo 
cando beñen os turistas 
marchan asqueados 

Os anos seguintes os rnaios seguen 
a tratar o tema de Celulosas pero 

xa existe máis control da censura. 
Mentres a fábrica comeza unha es
tratéxia paternalista de control da 
vida cultural e deportiva impulsa
da polos directivos afins ao Opus 
Dei, que consegue facer un labo r 
de zapa até na mesma festa dos 
rnaios. Celulosas chega a patroci
nar rnaios de Marin e Pontevedra. 
A Praza da Ferraría de Pomeveclra 
vive asombrada a participación a 
fína is dos setenta de maios execu
tados imitando a forma arquitectó
nica da factoria de Lourizan. 

Pero os maio máis clásicos e crí
ticos atrevíanse, pésie a todo, a in
sistir nas críticas. Hai vinte anos, 
1974, asi o facia o Maio da Seca: 

Uns din que é polo mercurio 
outros que polo serrín 
pero o caso é que ós peixes 
non os deixan nin vivir 

E hai dez, 1984, o Maio do Ca
mino de Aguete: 

Prafacer a Celulosa 
tuveron que roubar 
xu:garon ós veciíios 
e contaminaron o mar 

Hoxe, no 1994, van tres décadas da 
- ·desfeita ecolóxica da Ria e de cRan

taxe sobre a sociedade civil. Os 
rnaios de Marin e Pont~vedra terán 
presentes nas suas cantigas outra 
volta máis os cheiros, os ruídos, os 
vertidos de Celulosas. A loila de 
xente como a agrupada na Asocia
ción pala Defensa da Ria está perto 
de conseguir que os rillotes dos 
maios xa non teñen que cantar: 

Este 11oso Maio ten a condición 
defafar do pobo e da co11ta111i11ació11 
Coa voscraxuda ímolo lograr 
e a Celulosa ímo fa pechar.• 
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DIAS 

• Galeguizar 
as empresas 

O grupo de empresarios nucleados 
arredor da Fundación Galicia
Empresa, dixíronse ao presidente 
da Xunta para procurar fónnulas 
de colaboraicón na divulgación do 
galego nas actividades 
económicas de Galiza, tanto nos 
usos mercantís como nos laborais. 
Entre as suas propostas 
contémplase a publicación dos 
convénios en galego, que se 
respeite e se fomente o uso do 
galego por parte dos traballadores 
na empresa, que a TVG re.alice 
unha campaña de estímulo e 
publicidade, que se subvencione a 
modificación de rótulos, nóminas, 
carimbos, contratos, etc .. ., 
propondo que as organizacións de 
consumidores incluan nas suas 
reivindicaicóns o direito 
lingüístico do consumidor a 
expresarse en galego onde quixer. 

A carta a Fraga está asinada por 
Ramón Castromil; Manuel Puga 
(Zeneca Fanna); Ramón Padin (La 
Onza de Oro); Manuel Rodríguez 
(Polyships); Thais de Picaza 
(Malvar); Florentino Cacheda, Isaac 
Diaz Pardo, Xosé Otero Pombo 
(Galivén); Bieito Ledo, Francisco 
Hemández Soto (COVSA), Xosé 
Maria Fonseca Moretón (Adegas 
das Eiras) e Xabier Suárez Vence 
(Galimerca). + 

• Mecanografia 
en galego . 

A Académia Prisma coa 
promoción da Mesa pola 
.Nonnalización Lingüística e a 
axuda do Concello de Fene, ven 
de poñer en circulación un 
médtodo para o estudo da 
mecanografía en galega, 
composto por un manual e sete 
vídeos, que permitirán aprender a 
escreber a máquina desde o noso 
próprio idioma. 

O método pedagóxico da 
Académia Prisma está ahondo 
contrastado en castellano, pero 
unha vez ultimada esta versión a 
própria entidade vai utilizar · 
exclusivamente a modalidade 
galega. 

Nas próximas semanas 
procurarase que os centros de 
Formación Profisional adquiran 
este método, que se entrega con 
40 manuais, un por alumno, con 
textos novas, que arrincan cun de 
James Joyce. A adaptación técnica 
e lingüística foi realizada por 
Mercedes Espiño e Lola 
Outeiral. + 

• Dez anos 
de A Peneira 

A prensa comarcal en galeo está 
de enoraboa coa celebración por 
parte de A Peneira dos dez anos 
de vida. O xornal que se edita no 
Baixo Miño con saida quincenal, 
publicou en Marzo de 1984 o seu 
primeiro número, dirixido 
sempre por Guillermo 
Rodríguez. 

A revista editada en Ponteareas 
anúncia novos proxectos entre os 
que se conta a edición de A 
Peneira Deportiva e o suplemento 
A Peneira da risa . Anúncian 
tamén a saida dun suplemento 
especial adicado ao X Aniversário 
cunha escolma de textos da 
década.+ 

•Video 
de Luís Seoarie 

Entre os materiais editados cara a 
celebración do Día das Letras 
Galegas, destaca a produción 
posta en circulación pola AS-PG, 
na sua série de vídeos didácticos. 
Con guión e dirección de 
Xosefina Cerviño, e unha 
duración de 26 minutos, o 
traballo apresenta as 
características esenciais da obra 
plástica de Luis Seoane, ainda 
que tamén se fan alusións á sua 
produción literária. + 

• Aniversário 
do Cine Clube 
Lumiere 

Chegado ao mes de Maio o Cine 
Clube Lumiere de Vigo, o último 
fundado no noso país , acada o seu 
primeiro ano de programación 
estábel anunciando a proxección 
de The Living End (USA-92); A 
árbore, o alcalde e a mediateca 
(Eric Rohmer-1993); Afrauta 
máxica (Bergman, 1974); Sub/et 
(Chus GutiéITez, 1992) e Olivier, 
Olivier (Agnieszka Holland 
1992), toda ela en ver ión 
orixinal. + 

• Vieira de Prata 
a Manolo Suárez 

O Patronato da Cultura Galega de 
Montevideo, ven de conceder por 
maioria a que se considera unha 
das máis importantes distincións 
da comunidade galega na 
emigración americana, a Manuel 
Suárez Suárez, acual secretário do 
Consello da Cultura Galega.• 

Un museu marítimo para cada ria 

•Novo disco 
dos 
Yellow Pixoliñas 

Despois do éx ito de Galidan 
People Speaks galega o grupo de 
Monforte Yellow Pixolii?.as está a 
gravar con Son Caliza o seu 
segundo disco co títu lo de Lacon 
lover. Entre os temas incluidos 
están Maria cantaba blues; Oh 
Hanna e cancións veteranas como 
Patacas blues. 

No di co colabora Alberto 
Ton-acto (Os Resentidos) que leva 
a produción artística, e 
apresentarase a fins de Maio na 
capitais galegas, Monforte e mái 
Sánia.+ 

•Ciclo 
de Gutiérrez Al a 

Recuperado en Europa polo éxito 
de Fresa e Chocolate, que e 
e trea este dia no E tacto 
e pañol, a egunda cad a de TVE 
emite de de o mércore 27 de 
Abril, un ciclo adicado ao director 
cubano Tomás Gutiérrez Alea. 
Aberto con A marte dun 
burócrata. o ciclo continua con 
Memórias do subdesenrolo, A 
derradeira cea, Os sobre\·ivintes, 
Até certo ponto e Cartas do 
Parque. 

Actualmente Gutiérrez Alea, 
que logrou axuda financeira 
para o eu proxecto , 
prepara un documental obre 
Sevilla e máis unha nova 
película basada en textos de 
García Márquez. t 

A Consellaria di que mantén o apoio ao Museu do Mar que se construe en Alcabre 
•X.C. 

O anúncio da 
paralisaciónn das obras 
do Museu do Mar en 
Alcabre, con obras 
bastante avanzadas, 
obrigou á Conselleria 
de Cultura a confirmar 
que seguia apoiando 
financeiramente a obra, 
e desmentir a sospeita 
de que se queria 
desprazar este proxecto 
a unha hipotética 
ampliación do Museu 
Massó de Bueu . 

En Febreiro pasado Portomeñe, de 
visita a Bueu, anunciaba que so
bre aquel pequeno e interesante 
Museu se faria un "Museu Naval 
de Galiza". Uns pequenos investi
mentos realizados para restaurar 
paredes e teito, e un proxecto de 
ampliación cara o interior puxeron 
sobre aviso sobre os planos dunha 
Conselleria con importantes pro
blemas económicos, que cobriria á 
baixa o arelado Museu marítimo, 
toda vez que as obras de Alcabre 
están paralisadas. 

O proxecto arquitectónico de Al
do Rossi para Alcabre, que dirixe 
César Portela, e o próprio conxun
to do plan museográfico, que con
templa entre outras a instalación 
ao pé do edificio do antigo barco 
"Campaláns", só ten recebido pa
rabéns das persoas relacionadas 
co médio. A desculpa argüída pa-

ra desestabilizar o proxecto foi ·a 
existéncia de xacimentos arqueo
lóxicos de importáncia, extremo 
negado polos arqueólogos munici
pais, e circunstáncia inexplicábel 
cando a construcción xa vai entrar 
na sua terceira fase. 

A motivación da paralisasión es-

Obras de construción do Museu do Mar en Alcabre. 

taria na falla de liquidez da Con
selleria de Cultura, e teria rela
ción coa presión que o governo 
autonómico exerce sobre o muni
cipal de Vigo. As declaracións 
en Bueu de Vázquez Portomeñe 
alimentaron a incertidume e po
derán despexarse definitivamente 
nunha próxima entrevista entre 

ANXO IGLESIAS 

Alcalde e Con elleiro. 

O Mu eu Ma 

O Mu eu Ma ó pa ou e tara pi
que de se perder para empre a 
erv ir de banderin de enganche 

ao proxectos de Cultura. Foi un
ha asociación cultural a que con
seg uiu chamar a atención obre un 
património que se perdia. Porto
meñe co idouse de dist inguir a fu
tura denominación para os plans 
de ampliación de Bueu , onde ·e 
constituiria "o grande Mu eu Na
val de Galicia". 

O Museu Masssó, que conta cun
ha fermosa colección privada, non 
ten nada a ver co proxecto de en
vergadura de Alcabre. En todo ca
so as obras de ampliación non se 
dirixen a utilizar parte da grande 
liña de costa do ed ifício que as 
instalacións do Museu comparte 
na antiga fábrica de Massó en 
Bueu, senón cara o interior , o que 
non se comprende mm museu des
tas características. 

Tendo en conta a futura aproba
ción do Plan de Ordenación Urba
na de Bueu a liña de costa seria 
moito máis apetecida para a cons
trucción e de feito contémplanse 
diversas partidas orzamentárias en 
várias consellerias, para comprar 
propriedades de Massó que permi
tisen inxectar liquidez e manter a 
factoria de Cangas.+ 
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Leituras 

Unha escolla 
da Idade 
de Ouro 

Seis narradores 
italianos 
Da man de Edicións Positivas non 
hai moito viu Jume o libro Seis na
rradores italianos, en antoloxia e 
edición de Danilo Manera e Dolo
res Vilavedra, e tradución desta úl
tima e Candido Pazó. O volume 
leva un prólogo informativo de 
Danilo Manera. Coa pre ente anto-
1 ox ia, o edítore pretenden 
"arranxarmos un libro colectivo, 
presentando ó público galego eis 
autore italiano vivo , de diversa 
xeración e diferente procedencia 
xeográfica, aínda pouco coñecido 
ou ignorado. de vez en E paña ( ... ) 
No propósito de anticiparmo un
ha información de primeira man, 
excluímo outro excelente auto
re xa disponibles en ca telán", 
quer dicer, en certa maneira trátase 
de anticiparse ao de enfrente, que 
é unha maneira como outra cal
quer de facer antoloxia. Contodo, 
o dou do mái intere ante de -
te ei narradore e colmado , e -
tán traducido ao e pañol. 

o prólogo tamén e dá unha pe
quena notícia de cada un do narra
dore antologado , para pa ar logo 
a oferecer unha pequena vi ión da 
actual literatura narrativa en italia
no, onde "non exi ten hoxe e colas 
ou tendencias netamente definidas 
e así te e a un me mo tempo a fe
nómeno de di per ión e nivela
mento: por unha banda cada autor 
parece efectivamente un caso parti
cular e pola outra todo e re enten 
de corrente e influencia de nivel 
internacional". Como di Manera, 
igual que está a pa ar no re to do 
continente. Sal ienta lago o prolo
gui ta dou feíto ou fenómenos de 

a 
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relevo: o papel crecente das revis
tas culturais e a consolidación de 
pequenas editoras. E, afinal, unha 
ollada á narrativa italiana "sucinta 
por razóns de espacio, correndo o 
risco de que pareza un extracto de 
guía telefónica". A verdade é que 
non se corre o risco, é un extracto 
de guía telefónica. Pensamos que 
os editores puderon porlle un pró
logo un pouco máis longo, sobreto
do rendo en conta que, mália belos 
cantos, en xeral, a narrativa, a lite
ratura italiana é pouco e mal coñe
cida na Gal iza. Un pouco máis lon
go onde entrasen os nomes de R. 
Pazzi, Nani Balestrini, A. de Cario 
e tantos outros escritore de pri
meira liña completamente de co
ñecido fóra do eu paí . 

A literatura narrativa italiana do 
pre ente éculo, que ten nomes 
senlleirns como os de Svevo, Mo
ravia. Pavese, Pasolini, Bassani, 
Buzzati, Calvino. Gadda, Carlo e 
Primo Lévi, Morante, Patrolini, 
Scia cia. etc., non soi empre mui 
ben fida por este lares. on está 
de mái lembrar que o e critor ita
liano mái vendido e !ido é Umber
to Eco, cunha novela na que todo é 
artifício, e que engaiolou a moita 
alma . Ou que e e tá a di cutir un
ha obra menor como é llaáóns so
bre un sabre, de Claudia Magris, 
mentre o · grande nomes actuais 
continuan a er de coñecido , ou 
pouco fido , mália estaren traduci-

dos ao español ou ao portugués. 
Por iso, coidamos que un prólogo 
máis longo e con máis información 
seria de moito proveito para todos. 

Mais non foi asi, e haberá que es
perar a outra. Mentres, aproveite
mos a leitura dos seis autores es
colmados. Manlio Cacogni, Mario 
Rigoni Stern, Vicenzo Consola, 
Gianni Celati, Clara Sereni e Gra
zia Cherchi. Agás Consola e Cela
ti, os outros nomes son descoñeci
dos para a maioria leitores. 

De Celati están vertidos ao español 
dous dos seus maiores libros: Na
rradores das chairas e Catro contos 
sohre as aparéncias. Os tres relatos 
deste escritor antologados-no pre
sente libro pertencen ao primeiro 
dos volumes citados. En Celati dan
se duas clases de literatura. A dos 
primeiros anos, libros fantásticos e 
provocativos; e 
a segunda, que 
se inícia coa 
publicación de 
Narradores ... , 
un volume que 
é un comezo 
dunha nova 
forma de facer 
cantos e que, 
ademais, con
firma ao escri
tor no seu 
mundo na 
crenza (ou tal) 
de que un novo 
maravilloso 
nos arrodea. 

A narrativa 
italiana 
do presente 
século, 
connomes 
senlleiros, 
non foi 
sempre moi 
ben lida por 
estes lares 

Un maravilloso que quizá sexa 
monstroso, pero que é o único que 
nos é dado. Un maravilloso que es
pera ser narrado. Dai que nestes re
latos de Celati non exista final sur
prendente, que o conto nqn exista 
para o final. O maravilloso, a supre
sa é todo o relato, todo o mundo na
rrado; o final é unha peza máis, pe
ro non decisiva, como acontecia até 
aquela, de Poe a Cortázar. 

V. Consola é outro dos grandes 
narradores actuais italianos. Naci
do en Sicília, primo de Lampedu-
a, as suas novelas son como unha 

continuación do famoso O gue
pardo, ainda que para Consolo a 
lín gua non conta o mundo: é o 
mundo. Daí a dificuldade de tra
ducilo a outras línguas. O barro
quismo, o dialectalismo de Conso
lo fan moi difícil a sua língua. A 
sua criación lingüística chega a 
apagar todo aquilo que subxaz na 
sua narrativa: sarcasmo, denuncia, 
ironía ... Pódese comprobar polos 
relatos que son escolmados. 

Manlio Cancogni, que participou na 
loita paitisana, é un deses escritores 
que foi capaz de publicar un primei
ro libro aos vintesete anos e esperar 
aos 38 para publicar o seguinte. A 
sua obra, como nos di o prologuista, 
·é "prolífica e versátil". Un deses es
critores que crian leitores a base 
dunha literatura humana, irónica, 
comprometida e, tamén, sentimen
tal. Un excelente escritor descoñeci
do fora do seu país. Como tamén 
descoñecido, ainda que máis tradu
cido é Mario Rigomi Stem (traduci
do o seu libro O sarxento da neve). 
Rigomi é un deses escritores dun só 
libro. Quer dicer, os relatos escol
mados aqui, pertencentes a dous li
bros de relatos diferentes, parecen 
tirados do citado libro seu. Relatos 
nos que existe unha condena instin
tiva da guerra, que son unha crónica 
fraccionada da guerra, protagoniza
dos por homes sinxelos. 

Os outros dous nomes, Clara Se
reni e Grazia Cherchi son comple
tamente descoñecidos fóra do seu 
país. A Sereni, p.olos relatos que 
se nos entregan aqui, é uoha escri
tora máis formada que a Cherchi, 
quen parece unha discípula --co
as distáncias posíbeis- de Celati, 
do segundo Celati. 

Seis narradores italianos fai al 
biscarnos que naquela península, 
na literatura narrativa, se vive, de 
verdade, unha idade de ouro. Ago
ra só cabe esperar as traducións 
se é posíbel, das grandes obras de
ses escritores. No entanto, desfru
tar coque ternos.• 

XGG 

O editor reuniu neste libro un conxunto de estudios inéditos sobre 

variedades literarias que cómpre ter moi en canta á hora da explicación 

didáctica ou da investigación científica, e que por primeira vez se 

tratan dun modo conxunto e sistemático no ámbito galego. 

COMENtARIOS · 
DE tEXtOS POPULARES 

~DE MASAS 

COMENTARIOS DE TEXTOS 
POPULARES E DE MASAS 

Edición de 
Claudio Rodríguez Fer 

XERAIS 

~" ~~ 

NA MESN\A COLECCIÓN 
LITERATURA 

GALEGA 

COMENTARIOS DE TEXTOS 
CONTEMPORÁNEOS 

ANOSA TERRA 
Nº 619 -28 DE ABRIL DE 1994 25 

canta de libros 

Os contos 
da emigración 
A editorial Nigra publica un novo 
título na colección A 1·0: equinoccial. 
Trátase dun relato ben curioso. A 
história de Manuel Rodríguez Ramos, 
Canelo, nacido en Ares en 1856, que 
embarca para Cuba con 17 anos, de 
polizón na goleta "Juán de la Vega". 
Na illa pasou de traballos de 
carpi_nteiro ou revendedor a 
desenvolverse como empresário de 
teatro, violinista e director de corais, 
rematando como acreditado libreiro de 
vello e animoso escritor. Neste libro 
con grácia deliciosa, recria parte da 
sua epopeia de galego emigrante.• 

Homenaxe 
a Del Riego 
Paco del Riego segue a receber un 
recoñecimento máis que merecido, el 
que foi e é un dos elos que nos unen coa 
xeración destruida polos militares de 
Franco. Agora Xerais ven de editar un 
fennoso libro Galicia, no que Del Riego 
percorre o país a meio dunha viaxe, 
procurando trascender os tópicos dos 
libros ao uso, "fixen mentes de oferecer, 
máis que un deseño de ambiente e cor 
local, unha persoal visión xeográfico
histórica do que o'_¡:>aís é". t 

As grandes f errerias 
A Depuración de Lugo editou un 
traballo de Clódio González Pérez sobre 
a produción tradicional do ferro en 
Galicia, As grandes ferrerias da 
província de Lugo. É o primeiro estudo 
completo sobre a sidenírxia tradicional, 
centrado nos límites da actual província 
de Lugo, e gañou o prémio de 
innvestigación da Deputación de 
Pontevedra no 1992. O libro percorre a 
história da indústria do ferro e detense 
na sua economia e na descripción polo 
miudo dunha chea de instalacións que 
confonllan unha apaixoante arqueoloxia 
industrial. Inclue un apéndice de 
vocabulário, bibliografía, numerosas 
fotografias a cór e un artigo inédito de 
Comide de Saavedra.• 

Flaubert en galego 
António Pichel é o responsábel da 
primeira versión ao galego dunha obra 
universal como Madame Bovary, que 
ven de editar Galaxia. A vida da Enma 
Bovary, un muller de temperamento 
inquedo e soñador, insatisfeita da rotina 
provinciana que lle brinda o matrimónio 
cun médico bondadoso. Atrapada pla 
saudade dun vivir concebido como 
eterna primavera, Madame Bovaryu 
trascende as regras morais, 
enfrontándose co desprezo da sociedade 
e coa sua própria perdición individual.• 

f) 
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Entusiasmo 
merecido 

Unha commedia 
para Goldoni 
A Cammedia de Ollomoll T;·anvia 
puxo de festa a todo o patio do 
García Barbón, que recibiu a súa 
última montaxe, o simpático Xo
guete para Goldoni cun entusias
mo, propio das estreas, pero neste 
caso, totalmente merecido. 

A compañía fai un traballo real
mente atractivo do simple e ao 
mesmo tempo intrincado xénero 
da Commedia de'll Arte. 

Quizais esta simplicidade e o apa
rente parapeto das máscaras , é o 
que tenta a moitos actores a imi
tar, (sen conseguilo), estas perso
naxes, confundindo os "tipos" cos 
"estereotipos". Mentres que os 
primeiros fan unha abstracción de 
peculiaridades humanas para de
señar un caracter,os "estereotipos"· 
reproducen seres banais, con tics 
reiterados e monótonos que resul
tan artificiais. 

Esta confusión P{Odúcese coas 
máscara da. Comedia de'll Arte 
porque crean a ilusión de que, co
mo están a priori deseñados, res
ponden a unhas características que 
calquera, desde os xestos exter
nos, pode imitar con facilidade. E, 
por outro lado, como os conflictos 
que enfrontan a obras son tan in
fantís, tan de conto, igual "debe 
ser" a mente destas personaxes. 

Despois 
de mortos 

Turn off the light 
dos Eskizos 
Un fenómeno cando menos curio
so, unha banda que non publica 
até despois de desaparecer. E non 
ao contrário, como o caso dos 
concursos nos que cando e fai o 

/ 

Pero baixo esta aparente simplici
dade, este xénero alberga a carátu
la de case todos .os tipos humanos, 
(por certo masculinos), e entre 
eles unha muller, "Colpmbina'.'. 
(Como pasa a miúdo, que no1r é 
defecto só dun grupo teatral, a 
muller queda reducida a un tipo -
simple, coa diversid.ade que existe 
na realidade e a cantidade de tipos· 
fem~ninos que hai no mun,do para 
caracterizar.. .). 

Con "Colombina" se relac~ona · 
"Pantalone'',. o amo, "Arlechi
no", o seu -home, o "Dottore", 
"Brighella", "Capihno". Son 
personax·es pertence'ntes ao tea
tro popular do século XVII, pero 
cun valor que reside no simbóli
co, como sucede en Gerta medida 
qm Shakespeare. Representan a· 
Mezqi:tirídade, o- Servilísmo; a 
Inx'enuidade, a Fanfarronería; a 
Erudición, cada tipo ten un fon
do "moral" e unha caracterolo
xía física acorde coa súa "mora
lidade". 

Orixinariamente, os actores e ac
trices da Comedia de' ll Arte, par
tían dun apontamento proposto 
polo director sobre o que executa
ban as súas improvisacións. Os 
actores eran ademais malabaristas 
e grandes acróbatas cun excelente 
dominio corporal. 

disco do gañador, xa desapareceu 
a banda. E o caso de todo un gru
po de culto que aparece plastifica
do polo interese dos seus fans. 

Todo hai que dicelo, é un disco 
modesto, en realidade dous e fa
lamos do máis recente. Un Ep, 
single longo de minutaxe, forma
to de culto; que recolle catro can
cións entre o pouco grabado polo 
grupo coruñés. "Turn off the 
light" é un di sco que se queda es
caso en duración, e que nos fai 
lamentar que un grupo como os 
Eskizos non deixasen tras de si 

É o momento en que ·a muller, se 
incorpora. como actriz ao mundo do 
teatro. Ata entón xa fora "admitida" 
como plánchadora, costureira, coci
ñeira, pero ata o século XVII, que é 
cando recibe o nome de Comedia 

. de'll Arte este tipo de teatro, todas 
as personaxes estapan representa- . 
das por bornes. A igrexa pensaba 
que a mullér, 
q.ue era en si 

Cada tipo 
ten un 
fondo 

mesma o peca
do, e non podía 
representar, nin 
siquera para fa
cer de Virxen 

'n1oral' e María, xa que 
os misterios re- unha 
lixio~os, debí- ·caractereo
an ser interpre- loxia física 

_ tactos p·or mi-
nistros· de di.os. acorde co~ 

sua-
Moi en conso- 'moralidade' 
nancia co que 
debeu ser este 
xénero, O/lo-
mo/tranvía soubo enfocar con ar
tesanía e cuidado todas ás másca
ras que. concorren na obra, traba
Jlando o Xestus das personaxes 
con naturalidade sen distorsionar 
as propias características dos in
térpretes. 

O guión dramático plantexa unha . 
trama chea de enredos, malentendí: 

máis que un curto número de 
apoteósicas maquetas. Pero ma
quetas ao fin e ao cabo: De pouco 
vale dicer que os Eskizos terian 
arrasado de ter sido unha banda 
madrileña. As lamentacións pou
co valen ao lado do recordo dos 
que ti vemos ocasióff de velos to
cando ou ensaiando, fortes e vi
gorosos coma poucos. E para nós 
é este o legado dun grupo xa hi s-

. tórico do rock galego. + 

XURXO VAZ 

Los Eskizos. "Tum off rhe light''. Edita de 
Plásticos Guai. 

EDICIONS ESPIRAL MAIOR AS-PG 
NOVIDADE 

LUÍS SEOANE: 
A FORMA DA PATRIA 

XlJLIO CUBA 

Unha unidade didáctica que 
aborda a figura total 
de Luís Soane. 
75 ilustracións e 31 suxerencias 
de actividades a realizar dentro e 
fóra das aulas. 

U vídeo que recolle as facetas 
do attista'e escritor galego: a vicia e 

a obra de Luís Seoane en imaxes 
esclarecedoras do seu compromiso 

ético e estético. 

VENDA DIRECTA 
POR CORREO 

CONTRA REEMBOLSO 

N O V D A D E 

LUÍS SEOANE: 
A OUTRA CARA DA REALIDADE 

XOSEFINA CERV JÑO LAGO 

dos, e encontros e desencontros 
amorosos, por mor dun "anel" en
y iado por deus desde as alturas, 
que provoca a amnesia de quen o 
leve posto. E isto configura un fluí
do de esceas áXiles e cheas de gra
cia, que non deixan perder a aten
ción na escea nin un só momento. 

As personaxes falan impostando a 
voz con tonalidades realmente di
vertidas que, nalgún momento , 
modifican ou perden no medio do 
diálogos, pero e te cambio de ton, 
non impide que a verdade e o po
der d_e convicción asome na inter
pretacións. A articulación da vo
ces, segu indo o ritmo dos in stru
mentos, produc~ magnífico efec
tos cómicos, como no caso da en
tradas e saídas do Dotore ao final 
da obra ou dos suspiros de Arxen
tina, que impiden que unha escea 
·remate cando ten'que facelo. 

Pero , se divertidas son as voce , 
tamén poden se lo os s ilencio 
duns berros de pantomima feíto 
polos actores que semellan invadir 
o espacio ata chegar a nós. 

Os sketchs cómicos están enlaza
dos con temas musicajs interpreta
dos polos propios actores e actri
ces cando saen da plataforma don
de transcorre a maior parte dos 
diálogos. A sí , os comediantes 

transfórrnanse en músico , produ
cindo un ritmo na obra, que, can
do non di corre entre brincos e pi
ruetas, vai sobre rodas. 

Tamén é un achádego a pulcritude 
de certos movemento : os rnalaba
re que fan voar ao banquiños de 
utilería; a reverencia do pano de 
Brighella que parece unha pluma 
dirixindo unha sinfonía; a volatili
dade de Arlechino. E, por outro 
lado , o realce da torpeza como 
efecto cómico atinado: os esforzo · 
de Pantalone para poñer o pé no 
e tracto a ineptitude do Cap ilano 
para e grim ir o able, entre outro . 

A e c nografía é au cera e moi 
axeitada para e te xénero propio 
de ar libre. un paneis con nubes 
pintada , como un ceo de oguete. 

Hai obrado motivo polos que 
Goldoni e entiría felizmente 
aga allado pola compañía de 
Ollomoltranvía e polo eu direc
tor Cándido Pazó, que fai un 
magnífico e ercicio do eu xéne
ro. Pero mái no ati face ob er
var, que o rearro galega, que ven 
sendo cada vez mái fal o e arti
ficioso , poda ofrecer este casos 
de orprendente nivel creativo re
xurdindo das cinzas. • 

MÓNICA BAR CENDÓN 

------
011 conta de discos ¡,¡._ --

Nuberu: 
"Agua 
de la fonte clara" 
Este novo disco do duo N11ber11 
comeza cun tema titulado Ser 
asluria1111, no que a xei to de estímu lo 
convidan á unidade da acción a prol 
das reivindi cacións colectivas. 
Continua cu nha versión do no o 
Negra Sombra, pero desta vez a 
canción de R. Castro-X. Montes non 
alopou precisamente a sua ver ión 
mái atinada. Segue unha canción de 
mensaxe erótica ... textos elementais, 
nun bable que seguramente precisa de 

EDITORIAIS 
EN DISTRIBUCIÓN 

Edicións Espiral Maior 
Edicións Laiovento 
Edicións da AS-PG 
Edicións Sementeira 
Edicións Toxosoulos 
Edicións PP. CC. Artesa 
Cadernos da EDG 
Edicións Elsinor Teatro 
Editorial Hiru Argitaletxea 
Edicións de autor 
Revistas culturais galegas 
Edicións bibliográficas 

PRODUCClÓNS CUL TURAIS 

A R T E S A 
Rua A. Martínez Salazar, 3 

15011 A CORUÑA- GALIZA 
Telf. (981) 27 83 99 
Fax (98 1) 25 02 12 

cancións coma esta para afianzarse 
no eu longo camiño cara a plena 
nonnali zación. Igualmente, o canto, 
aberto, despechado, desinibido, 
próprio ás vece do me 'mí ·imo 
Manolo Escobar. 

Nuhern son Je ú Pedro Suáre1: e 
Manolo Peñayos; neste disco e Lán 
acompañados por unha morca de 
músicos: nautas. gai ta, violin, whistle ... 
tocia unha orquestra digna de amplos 
espazos nos que poder recrearse. • 

Internaci nali m 
folki. 
1-f ent Sant jakez 
Durante o pasado ano circulou por 
vários países europeus un espectáculo 
artel lado co gallo cla celebración 
xacobea. Camii10 a Santiago, reuniu 
a intérpretes.tf¡/k que se apresentan 
por s i sós: os bretóns Laurent Jouin e 
Blei:i R11:, o irlandés Desi Wilkinson, 
as galegas Leilía e os españois La 
Musgc11ia, co engad ido do versátil 
Luís Delgado. Unha meswra con 
moita mú sica e menos canto, na que 
predomina o elemenLO bretón. Os que 
vimos o espectáculo na Galiza 
podemos obse rva r algunhas 
diferéncias a respeito da gravac ión, 
editada por ceno por unha 
discográfica austríaca. Resulta 
particul armente atractivo o canto das 
pandeireteira. galegas co soporte de 
mú sicosfolk progresivos; boa 
ensamblaxe moderno-tradicional. A 
rota resulta amena, e ademais 
levadeira. Unha boa ocasión para 
espallar a nosa música alén do país, 
sen perder na mistura o apo rte da 
autenticidade. • 

X. M. ESTÉVEZ 
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Ven de participar nunha xira polos Estados Unidos con grandes figuras do rock 

Carlos Núñez 
'Os Chieftains coidan que a música galega é un filón con futuro e quéreno aproveitar' 

• XOÁN MANUEL ESTÉVEZ 

Desde que, no verán 
de 1989, Carlos Núñez 
compartira cenário en 
Moaña, no marco do 
Festival Intecéltico do 
Morrazo, cos míticos 
Chieftains, foi 
xermolando unha 
sólida amizade artí tica, 
qu 1 vou 
rec nt ment a 
mú i o gal go a unha 
ambiciosa xira por 
di tinta idad norte
a m ri n 

Matto Congrio 

O seu protagonismo en todo isto 
non fai perigrar o grupo ao per
tence, "Matto Congrio"? 

Compleméntase todo doadamente. 
Toquei cos Chieftains en 1989 e o 
seguinte paso foi compartir cenário 
con Matto Congrio. É máis, o meu 
proxecto co grupo considera a posi
bilidade de artellar unha verdadeira 
embaixada musical galega. Teño 
claro que estou a apostar por algo 
que non é moda; desde os doce anos 
veño asumindo que o meu é a músi
cafolk. Daquela, durante os anos oi
tenta, vivíase unha xeira desoladora 
a respeito de todo isto, e actualmen
te rexurde o fenómeno do celtismo. 
Sempre terei que estar agrad~ido a 
Miffadoiro, xa que con eles come
zou o meu interese por todo isto. 

Nas últimas actuacións de 
"Matto Congrio" a música está 
en clara disonáncia co, de mo
mento, único disco do grupo. 
Terán pensado gravar outro 
máis acorde coa liña actual... 

Segundo o próprio Carlos unez, 
a mú ica galega atópase nun mo
mento óptimo ante a cantidade de 
posibilidades de difusión que se lle 
apre etant por diante. O flautista
gaiteiro re úmeno a breve história 
de ta sorte de aventura americana. 
'A comezo de ano, os Chieftains 

convidáronme formalmente a cola-

Sinead O"Oconnor, con gaita galega, a carón de Carlos Núñez DAVE KING O noso primeiro disco é froito dun
ha mistura moi dispar. De cara o fu
turo debes procurar un estilo máis 
propriamente galego, centrarte na 
música tradicional, ver de chegar 
tanto ao público rural coma urbano, 
de facer unha música tradicional vi
va. Neste senso, pensamos gravar 
noso disco logo de concluír o pro
xecto cos Chieftains, ao tempo que 
contemplamos unha xeira de cola
boracións con outros artistas. 

borar con eles na xira americana 
que veñen de realizar, convencidos 
de que a música galega pode abrir 
camiño neste mercado. Entón, en
tra en xogo a vella relación que te
rnos que comeza en 1984, cando 
Antón Seoane, de Milladoiro, 
apre éntame a Paddy Moloney en 
Ca trelo ; po teriormente, atópa- 1 

me con él na Franza, nun conser
vatório de mú ica tradicional; Iogo 
veu o Fe tival de Moaña, que 
coincidiu coa miña maioria de 
edade, cumprindo dezaoito anos; 
logo, o pfóprio Paddy chámame 
para tocar a nmiñeira que oou en 
Moaña. pero na banda sonora da 
película iaxe á ifla do tesauro. 

Hoxe en dia, o Chieftains e tán 
convencido de que a mú ica galega 
vai er un novo filón, e queren ser 
o primeiro en acarlle partido. 
Tendo en conta que ele ultimamen
te actuan mái, en mérica que en 
Europa, utilizaron esta xira para va
lorar a re po ta do público america
n . tivemo me e médio convi
vendo diariamente, en aiando. e o 
an unciado di co de mú ica galega 
xa tá praticarnente perfilado. 

Persoalmente, valoro po itiva-

mente a xira. Por poder relacio
narme con artistas como Sinead 
O'Connor, Roger Daltrey -dos 
Who-, Lou Reed, Alice Cooper, 
Spin Doctors e a Juilliard Symp
hony Orchestra. Con esta xente 
convivin durante unha semana, 
durante a que artellamos o primei
ro espectáculo da xira, que foi un 
concerto no Camegie Hall de No
va Iorque, en homaxe aos desapa
recidos The Who, que se voltaron 
a xuntar para a oca ión. Daquela, 
deuse unha mestura de gaita gale
ga, os Chieftah1s con música ir
lande a, grupo de rock, unha Or
questra Sinfónica, a voz de Sinead 
O'Connor ... a música é universal , 
a fronteira pómola nó . A gaita 
galega adápta e a todo e e tipo de 
onoridades. O concerto foi emiti

do por televi ión e gravado para a 
ua edición en di co. 

Logo continuaron vintecinco con
certo , por toda a xeografia norte
americana nomeadamente a sua 
beira atlántica, e actuando en gran
de teatro ; entía que a xente vi
braba como e e tive e en Vigo ou 
Santiago. I o i, cando lle fala á 
xente do no o paí , te que itua
lo , para ele Galiza non existe, e 
cómpre falarlles dun ce/tic country. 

Escoitan a nosa música como se 
fose a dos seus ancestros, pero cun 
compoñente máis melódico. Ade
mais, estáse a recuperar un certo 
son ecolóxico, que ten a ver con 
esta moda do desenchufado". 

Daquela, podemos considerar a 
Irlanda como un-

previstas máis xiras, non só polos 
Estados Unidos, senón por outros 
países. En canto ao disco de músi
ca galega, ternos previsto comezar 
a gravar en Xullo, posibelmente 
no Auditório de Galiza en Santia
go; vai ser longo o proceso de gra
vación, xa que está previsto que 

participen moitos 
h a sorte de epi
centro, verbo da 
sua situación de 
ponte entre a ve-
11 a Europa e a 
máis moderna 
América. Na cul
tura galega dase 
unha lendária rei
vindicación irlan
desa, e por outra 
banda resulta evi
dente que nos paí
ses europeus nór
dicos dase unha 

Nos Estados 
Unidos 

colaboradores. Re
s u 1 ta dificultoso 
de compax inar un 
Plácido Domingo, 
un Carlos Santana, 
Jerry García-dos 
Grateful Dead-, 
que por certo des
cende de avó gale
ga ... Paddy Molo
ney sabe aprovei
tar moi ben esta 
conxuntura, para 
logo darlle un 

escoitan a 
música galega 
como se fose 
a dos seus 
ancestros 

tradición de mú-
sicas, coma o 
"country" ou o "blues", de ine
quívoco reflexo na outra beira 
do Atlántico. 

Temo a sorte de que o grupo ir
landés máis emblemático como 
son os Chieftains, gastan da músi
ca galega, e neste contexto temos 

contido real. Está 
previsto contar 
coa participación 

de artistas galegas. Por exemplo, 
as pandereteiras son un luxo sono
ro que Paddy sabe aprezar, pero 
debe convencer a unha casa de 
discos, e xa resultaria máis com
plicado. Daquela, a miña función 
é defender que se faga o máis au
téntico posíbel. 

APELIDOS: 
NOME: 
ENDEREZO: 
LOCALIDADE: 
C. P: 
PROVINCIA: 
TELF: 
PROFESIÓN: 
CENTRO DE TRABALLO: 

Como compaxina a sua activi
dade docente no Conservatório 
Superior de Vigo. Por outra 
banda, como receben neste am
biente a un músico "folk" que se 
relaciona con "rockeiros"? 

Descóbrese a ti mesmo dando cla
ses; é difícil de explicar, pero ás 
veces os alunas son o teu próprio 
espello, e atópaste con rapaces que 
teñen a mesma ilusión que tiñas ti 
cando andabas polos dez anos. 

O conceito de Conservatório, que 
data do século dezanove, parte de 
que a música sempre está por riba 
do indivíduo, de que o intérprete 
nunca acadará esa perfeizón subli
me ... Na Ga1iza estamos dando un 
grande exemplo ao resto do Esta
do incorporando os instrumentos 
tradicionais ao estudo musical.• 
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Suso de Toro 
'A falta de experiéncia vital dos autores 
pode reducir a literatura a unha experimentación lingüística' 

• MANUEL VEIGA 

O galego necesita 
superara "fase Rosalia" 
e dar un novo salto que 
o inserte no mundo 
portugués e brasileiro, 
"iso permitirá que sexa 
unha marca de 
identidade, conforme 
sirve para estar no 
mundo". Suso de Toro 
foi galardonado 
recentemente co Prémio 
da Crítica española á 
narrativa en galego. A 
sua última novela leva 

\ 

por título Tic-tac. · 

Hai alguns anos vostede realizou 
un manifesto no que ironizaba 
sobre os escritores consagrados. 
Segue a opinar o mesmo? 

Eu quería transformar a literatura, 
desde o meu primeiro J.ibro. Sem
pre critiquei o que nas letras gale
gas habia de institucionalización, 
burocratización e autofáxia. O que 
debe definir a unha literatura e a 
relación entre autores e Jeitores e 
non un sistema de perrúcios que 
están aí por antiguedade ou por mi
tificación. Creo que iso correspon
dia a unha época histórica que se 
está comezando a superar. Eu son 
un autor que ten leitores, pero non 
estou mitificado, non son nengun 
heroi da pátria. Teño as miñas pos
turas como cidadán, pero na litera
tura son simplesmente un autor. 

Na sua obra destaca o interés 
por facerse entender polos leito
res. Pero non ten medo a cair no 
éxito coxuntural e que á volta 
duns anos os leitores retornen a 
Cunqueiro e a Blanco Amor? 

Oxalá se siga volvendo a eses 
dous autores. Cunqueiro góstame 
moito e Blanco Amor é un dos 
meus referentes. Pero eu aspiro a 
criar libros que se sosteñan, de feí
to algun xa ten once anos e síguese 
a ler, iso é pasar xa unha proba. 
Debaixo da miña literatura sempre 
houbo un proxecto estético. Con
seguir leitores custoume, pero pen
so que o logrei. En todo caso, a 
fortuna de leitores non é necesaria
mente contraditória coa ca1idade 
do texto e poño como exemplo a 
Euripides, Shakespeare, Cervantes 
ou Camilo José Cela. Alguns con-
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cluen que porque non teñen leito
res a sua literatura é moi boa. Eu 
creo que a miña é boa e ten leito
res. Durante moitos anos sentin 
que traballaba en solitário, había 
quen me lía, pero non tiña un re
flexo na crítica. Hoxe non é asi, a 
crítica galega e a española, na me
dida en que fun traducido, recoñe
ce o valor do meu traballo. 

"O primeiro obxetivo 
é entreter" 

Que opinión ten dos subxéneros 

que están a agromar en galego, 
como o policial? · 

A función da literatura, sobretodo 
da narrativa, é entreter ao leitor. As 
demais funcións veñen superpostas 
a esa. Se un libro non conecta co 
Jeitor difícilmente cumprirá outras 
funcións artísticas. Lamento que o 
que demandan a maioria dos leito
res non exista no naso idioma. Non 
pode haber leitores en galega se 
non lle damos o alimento básico, 
iso é o que criará leitores e o que 
permitirá que sigan existindo libros 
de maior ambición Jiterária. 

Non ere que á literatura galega 
recente lle falta un pouco de 
pasión? 

Estou de acorde. Pero iso responde 
á época. Pásalle a outras literatu
ras. A española, neste intre, ten ta
mén pouca densidade, pouco peso. 
O autor necesita vivéncia para po
der comunicar algo. Hoxe a expe
riéncia está a ser sustituida pala in
formación. A xente cada vez vive 
menos, polo tanto arrisca menos, e 
coñece máis. Estánse acabando as 
persoas con experiéncia. O modelo 
americano do escritor que tivo an
tes moitos oficios é tópico, pero é 
importante. O coñecimento da con- 1 

dición humana <lancho as situa
cións límite. A experiéncia é insus- 1 

tituibel. Quizá a última experiéncia 
que tivemos foi a Jaita contra o 
franquismo, coñecimos o J.lledo, a 
angúria, o risco de tomar unha de
cisión con consecuéncias. Isa desa
pareceu. Na nosa vida cotián non 
hai apostas, nen riscos. 

Na vida real hai drogadictos, 
mariñeiros que van pescar a tre
ce mil quilómetros de casa, a Si
da é unha andácio que non pre
vian nen as novelas de terror. 
Non será que os escritores viven 
á marxe da experiéncia? 

É cerro que os escritores e leitores 
pertencen a unha clase burguesa 
ou pequeno burguesa e a literatura 

tende a reflexar as dúbidas e as ni
miedades <lesa c1ase que non está 
ameazada. Pero tamén é cerro que 
neste século mitificouse moito ese 
lado escuro da vida e ás veces 
aparecen refrexados, pero dun 
modo moi tópico, sen un afondar 
sério. Pero si creo que a falta de 
experiéncia pode reducir a litera
tura a experimentación linguística, 
a tópicos e a entretenimento. É un 
problema desta época. 

Como autor traducido, que im
presións hai noutras culturas a 
respeito da galega, fundamen
talmente na española? 

Os gal egos seguemos a ser vi tos 
con perxuício, como o negro ou 
os xitanos, de un xeito pintoresco. 
Sempre es lido como "un galega", 
non como un autor. E peran ver 
no texto un reflexo da Galiza tra
dicional, da actual etc. Hai un 
grande de coñecimento da litera
tura de hoxe que é mái diver a do 
que se pensa por aí fóra e que, por 
certo , é semellante á española, 
mesmo nas suas frivolidade . 

Que opina da política cultural 
da Xunta? 

É suntuária e decimonónica. Re
dúcese a manter a culrura como 
un rito vácuo, sen dimensión so
cial. Ignora o máis específico da 
cultura contemporánea que é a 
cultura como indú tria e a cultura 
existente nos meios de comunica
ción. Os ritos on nece ário , pe
ro o que garante a exi téncia ho
xe dunha cultura e a sua circula
ción através dos médio . Temo 
unha televisión que funciona co
rno unha televi sión local. En Ca
taluñ a hai tre canai en catalán, 
xunto con emi ora de rádio, etc. 
O que hai aqui non abonda para 
sos ter unha indú s tria editorial, 
nen para criar mito , nen para 
transmitir os mitos que cria a lite
ratura. A própria criación artísti
ca está ameazada e non chega 
aos receitores. • 
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'Necesitamos un idioma -
no que poidan falar os empresários galegas e os do Norte de Portugal' 
Que alternativas ten hoxe a li
teratura galega? 

En cinco anos vai haber un novo 
estirón das cornunicmcións: a tele
visión por cable, por .satélite, etc. 
A nasa cultura non vai poder so
brevivir como cultura ]ocal. As 
veces penso: é non estarei a escre
ber en bable? Non estarei a escre
ber ~unha língua que só vale para 

. o uso doméstico. Creo que un 
idioma ten que ser un signo de 
identidade e ademais debe permi
tir estar con el no mundo. No caso 
do euskera non é posíbel. No do 
ca.talán é difícil. Pero o galega 
non ten porque rexiona1izarse. O 
galega é o domus, a casa do portu
gués e brasi1eirb. Nós ternos que 
reinsertarnos no mundo através do 
naso lugar natural Galiza ten que 
sair ao campo da cultura audiovi
sual coa nasa língua, pero prepa
rada para poñerse en contacto co 
portugués e co brasileiro. No últi-

mo congreso do Pen ·Clube Jorge 
Amado, José Saramago e Torrente 
Ballester falaban no mesmo idio
ma e todo o público entendia. Hai 
problemas práticos de comunica
ción pero son .relativos. Alí com
prendi n que Saramago e Jorge 
Amado .son escritores na miña lín
gua. Gal iza é o Jugar de encentro 
de dous idiomas de mi11óns de fa
Jantes no mundo e debemos apro-. 
veitar ese priviléxio para utilízalo 
de palanca que axude ao naso de
senvolvimento. A desaparición 
das fronteira~ europeas xa permi
teu intercámbios a níveJ político e 
empresarial, pero en que van fa1ar 
eses empresários? En caste1.án? 
Ou irnos ter unha língua que nos 
permita entendernos ainda que se
xa con variantes. Ese desafio non 
existia hai dez anos, cando se .fi
xeron as normativas. Se non sabe
mos aproveitar a oportunidade en
con trarémonos co eixo Madrid
Lisboa que xa se está facendo, pe-

ro que non é o que máis nos inte
resa aos galegas. 

A polémica ortográfica non-pa-

'Galiza é o lugar 
de encontro de 
dous idiomas de 
millóns de 
falantes e 
debemos 
aproveitar ese 
priviléxio". 

rece, sen embargo, estar en vías . 
de solución? 

A guerra civil só conduc;e á des
trución. É evidente que hai dous 
bandos, profesores que utilizan a 
norma oficial e outros que non o 
fan. Primeiro ten que volverse ao 
diálogo e lago pasar a unha se
gunda fase na que a Real Acadé
mia, recoJlendo a aportación dou
tros colectivos, fixe unha norma
tiva con esta nova orientación. 

)'loo parece que na Real Aca
démia ou no Instituo da Lín
gua exista unha disposición 
dese tipo? 

Eu falo con xente dun lado e de 
outro e o que se ve é unha carén
d a d.e horizonte. Estamos nun 
ponto morro, nunha guerra de po-

. sicións. Houbo actitudes sectárias 
por todas as partes, é o que pasa 
nas guerras civis. Pero Galiza 

non e pode permitir e e luxo 
máis alá do 94. E os escritores 
debemos ser o campo de encon
tr:o. Ternos que ver que o galega 
está a medrar e que necesita un 
novo traxe. 

Moita xente rexeita a idea de 
que o galego e o portugués se
ñan o mesmo idioma. 

O alemán é fa1ado en dous esta
dos, nos sudetes, na Alsácia, nun 
cantón suizo, practicamente en 
Austria e, ainda que hai variantes, 
todos recoñecen que fa]an o mes
m0 idioma. O inglés fá1ase no Rei
no Unido, en parte do Canada, nos 
Estados Unidos e en Austrá1ia. Fa
lantes deses paises teñen a expe
riéncia de non entenderense entre 
eles, pero todo o mundo sabe que 
fa]an na mesma Jíngua. Ese reco
ñecimento permite unhas enormes 
posibilidades de intercámbio: pelí
culas, libros, música ... • . 
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ARQUIT-ECTURA 

Mercado Central de Reims. Arquitecto Moigrot, 1922. Mercado de Santo Agostiño. A Cor~~o, 1932. 

En 1932 Santiago Rey Pedreira 
(l 902-1978) construe no centro da 
ua Coruña natal o que habia de 
er un dos pouco edificios muni

cipai de estética racionalista da 
Galiza: o Mercado de Santo Agos
tiño. Mais a sua estética inovadora 
non é o único aspecto que lle con
fire grande interese a este edificio 
que por outra parte constitue un
ha das máis ofisticadas solucións 
e truturai executadas en todos os 
tempos en formigón armado na 
Galiza. Un material que cando 
Rey recebe o encargo para redac
tar o proxecto era virtualmente 
de coñecido na no a terra. (De feí
to nos Plan das E colas de Arqui
tectura naquela época non se in
cluía o eu e tudo). 

Por outra banda a arquitectura 
institucionais dos felice anos vinte 
dehian executar e en estilo hi to
rici ta , que co eu moito empa
que, afastaban calquer concesión 
ao · movimento renovadore que 

UN PLÁXIO HIPERBÓLICO 
O MERCADO DE SANTO AGOSTIÑO DA CORUÑA 

PLÁCIDO LIZANZOS 

Perspectivo contido no proxecto poro o Mercado de Motosinhos. 
Arquitecto A. Cobro!, 1926. 

xa estaban a convulsionar o conti
nente. E eses momentos, que aca
daron a toda a artes plásticas, na 
arquitectura conduciron ao repen-
amento non só do a pectos esté

ticos do edificio enón inclu o á 
modificación da tipoloxia tradi
cionai , adaptándoa á condicións 
de vida contemporáneas. 

Dentro <leste contexto comezan a 

experimentarse, nunha Europa na 
que escaseaba o aceiro -emprega
do masivamente con fins bélicos 
na Primeira Guerra mundial- es
truturas de formigón armado na 
construción, entre outros, dos mer
cados que resultaran destruídos du
rante a contenda. Reims, cidade na 
que tan só 60 dos seus 14.1 SO edi
ficios mantivéronse habitábeis tras 
a Guerra, emprende os labores de 
reconstrución aproveitando a oca-

sión para dotarse de equipamentos, 
entre eles dun Mercado Central, 
e.mprazado no solar deixado por 
varias mazás de casas destrµídas. 
O proxecto do Mercado Central foi 
redactado, tras un concurso de ide
as celebrado ao efeito en 1922, por 
Émile Maigrot, quen ideou un edi
ficio no que o protagonismo co
rrespondíalle á coberta. Esta, en 

· forma de cilindro hiperbólico defi
ne un vasto espazo interior de 35 
metros de anchura libre, sen apoios 
intermédios. 

Ü resultado <leste concurso, da
quela profusamente publicado en 
toda Europa, recebe especial eco 
na vangardista revista Stiidtebau, 

Santo Agostiño. 

A NOSA TERRA 
Nº 619 -28 DE ABRIL DE 1994 29 

da que era subscritor o arquitecto 
municipal da Coruña Pedro Mari
ño, con .quen .Rey Pedreira habia 
traballar deica a morte do primeiro. 

A necesidade exposta polo Con
cello da Coruña para a construción 
dun edificio que acollese o mercado 
ao ar libre que se viña celebrando no 
céntrico lugar, liberado como conse
cuénci a da desamortización dun 
convento de frades Agostiños, leva 
a Rey Pedreira a asumir os resulta
dos formais de Reims, que xa no 
ano 1926 foran retomados polo ar
quitecto portuense António Fortuna
to Cabral para a construcíón do 
Mercado de Matosinhos, na área 
metropolitana do Porto.+ 
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Convocatórias 

Curso de F otografia 
O colectivo Ollo de V1dro da agrupa
ción cultural Alexandre Bóveda orga
niza un curso co obxectivo de capacitar 
aos participantes no domínio dos meios 
e técnicas básicás da fotografia . O te
mário inclue ·"ó manexo da cámara, o 
flash, películas, filtros, revelado- en 
branco e negro, e positivación de am
pliación. Os participantes deberán dis
par dunha cámara reflex, mentres que o 
resto do material corre por conta de 
Olio de Vidro. O curso realizarase do 2 
ao 19 de Maio; Luns, Martes e Xoves 
de 20,30 a 22 h., no Centro de Activi
dades da Federación de Asociacións 
Galegas (Emília Pardo Bazán, 25-2º. 
15005 A Coruña). Matrícula vai a 
8.000 pta. para sócios do Colectivo e a 
10.000 pta. para o resto. Inscripcións e 
infonnación na librarias Couceiro, Nós, 
Lume, e na Federación de Asociacións 
Galegas de 17 a 21 h., (981) 24 43 55. 

Prémio de ensaio 
Mancomun 
O Centro de Recursos para Estudantes 
Mancomun da Universidade de Santia
go de-Compostela convoca o /JI Pré
mio de Ensaio Mancomun sobre aso
ciacionismo estudantil, dotado con 
100.000 pta. O obxecto desta convoca
lória é o de promover o estudo e a in
vestigación sobre o asociacionismo es
tudiantil universitário nas suas máis di
versas manifestacións. Poden conco
rrer todas as persoas que non teñan pu-

Teatro 

A fiestra 
valdeira 
A obra de Rafael 
Dieste, interpretada 
polo Centro Dra
mático Galego. Os 
días 28 e 29, ás 8,30 
do serán, no Teatro 
Principa l de Ouren
se; e o 4 , 5 (9 da 
noite) e 6 ( 11 da 
noite) no Auditório 
Municipal de Narón. 

Máquina 
Total 
Por Chévere Tea
tro, o Xoves 28 e o 
Venres 29, ás 10 da 
noite, na NASA de 
Santiago. Entrad~ 
800 pta. 

blicado- nengun ·libro sobre o tema do 
concurso con traballos que non exce
dan os 125 fó lios mecanografados a 
dobre espazo. Os traballos apresenta
ranse por triplicado e baixo plica, antes 
do 15 de Novem bro de 1994, no Cen
tro de Recursos para Estudantes Man
comun (Pavillón Esudantil, Campus 
Universitário Sul, Santiago de Com
postela, A Coruña. Maior infonnación 
no Centro de Recursos para Estudantes 
(981) 56 31 00, extensión 4542. 

Torneo 
de Xadrez Amizade 
A Asociación Maximo Gorki de Vi
go, abriu o prazo de inscrición para o 
seu noveno torneo de xadrez . O torneo 
comeza odia 7, e aceitanse matrículas 
até o dia 6 de Maio ás 7 do serán. 
Maior información no (986) 22 45 57, 
de 1 1 a 1 na mañá e de 5 a 9 na tarde. 

Certame de poesia 
Domingo António 
de Andrade 
A asociación cultural Domingo An
tónio de Andrade, de Cee (A Coru
ña), convoca a novena edición do seu 
certame de poesia ao que poderán 
concorrer poetas de calquer naciona
lidade con textos en galego. Haberá 
duas categorías, para maiores e para 
menores de 18. Os poemas terán li
berdade de normativa, tema, rima, 
métrica, pero cada texto apresentado 

axenda 
non poderá exceder os cen versos. Pa
ra participar hai que remesar os orixi
nais por tripl icado, antes do primeiro 
de Maio, cun sobre adxunto que con
teña unha fotocópia do DNI, o ende
rezo e o telefone, á: A.C. Domingo de 
Andrade. Apartado de Correos 62. 
15270 Cee. A Coruña. Outorgaranse 
un prémio ao mellar traballo de cada 
categoría, 20.000 pta. para o apartado 
de maiores de 18 anos e 10.000 pta. 
para o de menores de 18. 

Certame Ourense 
de Banda Deseñada 
A Casa da Xuventude de Ourense 
convoca o IV Certame Ourense de 
Banda Deseñada aberto a todas as 
persoas entre 14 e 30 anos que apre
senten as suas obras en galega ou por
tugués, branco e preto ou cor. Os ori
xinais han de vir en formato DIN A4 
ou proporcional, éunha extensión entre 
as 2 e 6 páxin ~s. Para a entrega hai 
que se dirixir, antes do 1 O de X uño, a 
Oficina de Información Xuvenil do 
Concello. '(Arcedianos, 9. 32005 Ou
rense) . 'Óu á Casa da Xuventude. 
(Cels9 Emílio Ferreiro, 27. 32004 Ou
rense). Para a identificación dos auto
re s xuntaranse nun sobre pechado 
aparte os dados do autor, enderezo, te
léfono, e fotocópia do DNI. No exte
rior do sobre figurará o título da obra 
ou das obras. Fican estabelecidos un 
primeiro prémio de 100.000 pta., e ca
tro accesits de 25.000 pt.a. • 

Ultranoíte A fiestra valdeira polo C.D.G. no Teatro Principal de Ourense e no Municipal de Narón 

A ultranoite do Sábado 30, ás 10 da 
noite, na NASA de Santiago, canta 
con duas actuacións . Chévere e a sua 
obra Máquina Total, e a compañía de 
Nancho Novo con Castigados sin 
postre . Entrada 1.000 pta . Reservas 
no (981) 57 39 98. 

Sala Galán 
Celebra o seu primeiro aniversário con 

Música 

Sinfónica da Galiza 
O Xoves 28 e o Venres 29, ás 8,30 do 
serán, no Pazo de Congresos da Coru
ña e no Centro Cultural Caixavigo res
pectivamente. Interpretarán pezas de 
Faure, Hindemith e Beerhoven, baixo 
a dirección de Edmon Colomer e con 
David Quiggle na viola. A Orquestra 
actua de novo o Xoves 5, ás 8,30 do 
serán, no Pazo de Congresos da Coru
ña, dirixida por Maxilino Zumalave e 
con Celine Landelle na arpa, para in
terpretar obra de Brahms, Ginastera, 
Macias e Tchaikowsky. 

Teatro N acion~l 
de Brno 
O Xoves 28, ás 9 da noite, no Auditó
rio da Galiza, o Ballet e Orquestra do 
Teatro Nacional de Brno pon en cena 
O Lago dos Cisnes de P.I. Tchai
kovski. Director do Ba llet: Zdenek 
Prokes. Director da Orquestra: Tibor 
Varga. O Ballet e maila Orquestra 
voltan actuar no Auditório o Venres 
29, á mesma hora, con O Baile dos 
Cadetes de J. Strauss, e unha escol-

várias representacións. Os dias 28, 29 e 
30 de Abril , ás 9,30 da noite, a compa
ñia Provisional Danza de Madrid, es
trea Dos días para cinco; os dias 2, 3 
e 4 de Maio, á mesma hora, Teatro da 
Lua pon en cena Celestina (fantasía 
para xoguetes); e do 5 ao 7 de Maio, 
tamén ás 9,30, Teatro del Norte (As
túries) representará Mi Padre. Infor
mación e reservas no (981) 58 51 66. 

O grupo do Porto Vai de roda. 

ma de As Danzas Eslavas de A. 
Dvorak. 

L'elisir d'amore 
A Producción do Festival de Perela
da, a Orquestra Sinfónica Pablo Sa
rasate e o Coro Lieder Camara po
ñen en cena a ópera de G . Donizetti, 
L' elisir d' amo re, os di as 5 e 7 de 

As bodas de Fígaro 
Teatro do Noroeste pon en cena a 
vers ión de Eduardo alonso e Candido 
Pazó da obra de Beaumarchai s As bo
das de Fígaro , do 11 ao 30 de Abril 
na Aula de Cultura Cai xa Galicia 
(Carreira do Conde, 18. Santiago). 
Horário: de Luns a Xoves, ás 8 do se
rán; Venres e Sábados ás 9 da noite e 
Domingo pechado.+ 

Maio, ás 9 da noite, no Auditó rio da 
Gal iza (Santiago). 

Fernando López Pan 
O ciclo Xóvenes Intérpretes Galegos 
do Auditório da Galiza, comprende a 
actuación de Fernando López Pan 
(clave), para o 3 de Maio, ás 9 da noi 
te , no próprio auditório. Programa: 

O trinque 

Libros 
Galicia e1nigrante (Ed. do 
Castro) e Comunicacións 
niesturadas (Galaxia) son 
unha ampla recolleita de 
textos que Luís Seoane 
preparou para as 

Anúncios de balde 

• Fanse traballos en pedra (fontes, 
petos de ánimas, relós de sol...). As 
persoas interesadas poden chamar ao 
(986) 43 87 15, preguntar por Tolla ou 
Mari bel. 

• A Asociación Xuvenil Lagares de 
Cabral (Vigo) ven de publicar o nºl 2 
da sua revista O Berro Novo e ternos 
en mente a realización en breve dunha 
exposición de revistas e fanzines. Polo 
que estamos moi interresados no in
ter-cámbio con outras publicacións a 
fin de irmos conseguindo un fondo ap
to para expor algun dia. A temática das 
revistas ou fanzines a inter-cambiar 
non ten límite nengun (ainda que pre
ferimos temas como: o movemento 
xuvenil, viciñal, político, sindical , mu
sical, etc} Enderezo: Avenida de San
ta Mariña, 95. 36318 Cabral-Vigo. Te
léfono (986) 25 07 03 . 

• Oferecese moza para coidar peque
rrechiños "Caro!". O Ferrol. 35 02 67. 
Chamar Luns e Venres palas mañás. 

• Ingles, frances, bretom, gales: au
las particulares e grupos reducidos 
todos os níveis e tradm;ons (galego e 
castelhano). Professores licenciados 
com muita experiencia, nativos da 
Grande Bretanha e da Bretanha conti
nental. Razom: Nea! e Isabel. Algália 
de Abaixo, 20-2º. Compostela. Telefo
ne: 56 07_ 69 (Puri). 

• Compro fotocopiadora pequena . 
(986) 43 94 44_ 

•Vendo chalet de 2 plantas con 2.500 
m 2 de terreo en Asados (Rianxo. A 
Coruña). (923) 26 76 57, Salamanca. 

• Véndese muiño pequeno (20 m2
), 

restaurado como refúxio, en Paraños 
(Cotobade). 600.000 pta. Interesado 
chamar ao teléfono (986) 52 41 82. 

• A asociación "Francisco Villamil" 
distribue: Nº 13 da revista Sodepaz, 
Chiapas lnsurxente, sobre o EZLN e a 
si tuación de Chiapas e México (500 
pta.); Nº 5 do periódico Sahara. Inde
pendencia y libertad , de apoio á cam
paña por un Referendo Libre e informa
ción sobre a RASD, a guerra, attigos de 
opinión, iniciativas de solidaridade, etc .. 
(100 pta.); boletins Cuba Va, da Coor
denadora Estatal de Solidaridade con 
Cuba (200 pta.). Ademais libros de dife
rentes editoriais (Cuba Va, Txalaparta, 
Talasa, Guazapa, Gakoa), e material pa
ra a solidaridade: boletins de subscrición 

Gaillarde en sol de J. H. D' Anglebert, 
Suite en re menor de L Couperin e 
Obertura á ji"ancesa (BWV 831) de J. 
S. Bach . 

Ballet e Orquestra 
do Emilio 
Robalo Quartet 
O programa dos Circuítos de Jazz da 
Fundación Caja Madrid, com
prende o concerto do Emilio Roba/o 
Quartet para o dia 29 no Clavicémbalo 
de Lugo. 

Vai de Roda 
Un dos mellares grupos de música po
pular portuguesa, Vai de Roda, o Sá
bado 30, ás 1 1,30 da noite, no Café Li
ceum do Porriño. 

Iggy Pop 
Actua na sa la Ene de Vigo o 3 de 
Maio. Entrada á venda en Elepé. 

Polito Ibáñez 
Un representante da Novísima Trova 

audicións radiofónicas que 
realizo u en B. Aires. 
Espléndidas pezas de 
xornalismo e desexo de 
ver mudada a cara da 
Galiza. 

ao Granma Internacional, chisqueiros, 
pegatas , camisetas, posta is, cartaces, 
panfletos, catálogos de exposicións fo
tográficás, fitas de música cubana,. .. Pe
didos por contrarembolso a: Rua do Vi
lar, 29-1 ºB. Compostela. 

• Alúgase estúdio en Vigo con cale
fación, auga quente , soleado, céntrico, 
ideal para esrudante. 36.000 pta. (986) 
49 06 88. 

• Modista fai arranxos de todo tipo 
para home e muller. (986) 22 28 41. 

• Grandes ofertas en discos e 
casetes . E. Baños. (988) 21 05 85. 

•Véndese piso en Ourense. Rua Er
vedelo. De 3 a 5 no (988) 2 1 05 85. 

• Busco o livro El Maquis en Espa
ña. Autor: Aguado Sánchez. Editorial 
San Martin. 1975. Se alguém o tives ·e 
ou oube se como consegui -lo agrade
ceria que contacta se comigo. Antom 
García Mato . Preventivos Pica ent 
III. Apartado 1.002. 46225 Valéncia. 

• Profesora titulada en EXB impar
te clases ou coida nenos na Coruña 
ou arredores. (98 1 ) 22 00 61 . 

• Fanse gravación musicais, moito 
Soul e camén R&B. Pop. Rock, Jazz 
Clásico ... Máis de 300 referéncia . 550 
pta. cinta 90 . Alberto López. Habana. 
19-3º Esquerda. 32003 Ourense. Telé
fono (988) 370657, de 14 a 16h. 

• Traduccións Atlánticas. Traducimo 
do finés e mái do alemán. Perguntar 
por úria, teléfono (986) 43 68 32. 

• Violonchelista arménio doctorado 
no Conservatório Tchaikovski de 
Moscova, oferéce e para concerto . . 
orque tras e clases de chelo. (986) 22 
44 57, de 1 1 a 1 3 e de 17 a 21 h. 

• Aulas particulares: língua e litera
tura galega e castellana. Latin, fran
cés, portugué e história, por licen
ciado. (98 1) 20 23 51 en horário de 
oficina e (98 1) 20 11 70 ao mediodia. 

• A Treu a revista das J1111U1s Galegas 
pota Amnistia , informa pontualmente 
das pressas e pressos independenti stas 
ga legos assim como das ac tividades 
anti-repress ivas da o rganiza9om. Ao 
mesmo tempo di tribue material para 
a solidaridade. Solicita informa9 m 
no Apartado 875 de Compostela.• 

Cubana o [ !l de Maio, ás 9 da noite, no 
Café Liceum do Porriño. 

Korosi Dansas 
Auténtico rock bravu o Sábado 6 de 
Maio, ás 12 da noite, con entrada libre 
na Iguana C lub de Vigo . 

Amparo & The Gang 
Odia 29, ás 12 da noite no Teatro Má
gico de Arzua. 

Doble Sentido 
O Xoves 28, ás 10,30 da noite, no pub 
Gazuza da Coruña_ 

La Marabunta 
O dia 28, ás 1 O da no ite, no Playa 
Club da Coruña; e o dia 30, ás 11 da 
noite, na sala La C lave de Santiago. 

Australian Blonde 
En concerto o dia 28, ás 1 O da noite, 
no Número K de Santi ago e o Venres 
29, ás 10,30 da noi te, no Planta Bai
xa de Vigo.• 
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Cinema 

O medo é libre 
O Teatro Principal de Santiago está a 
realizar un ciclo de cinema baixo o tí
tulo O medo é libre. Cada dia conta 
con tres sesións, ás 6 do serán, ás 8,30 
e ás 11 da noite. Por esta orde o Xoves 
28 pasan A nai morta de Juanma Bajo 
Ulloa, Cronos de <Juillenno del Toro, 
e Os asasinos da lua de mel de Leo
nard Kastle. O Venres 29, A metade 
escura de George A. Romero, Tetsuo 
de Shinya Tsukamoto, e Santo sangue 
de Alejandro Jodorowsky. O Sábado 
30 proxectan Tetsuo, A morte senta
vos tan ben ele Robert Zemeckis, e Os 
asasinos da lua de mel. O Domingo 1 
é último dia do ciclo cos filmes Cro
nos, A metade escura e Os asasinos 
da lua de mel. Taquilla aberta a partir 
das 5 do serán. 

Benvido Mr. Marshall 
O Cine clube Claqueta organiza a 
proxección do filme de García Berlan
ga, Beni•iclo Mr. Marshall, o Venres 
29, á 9,30 da noile, no Auditório Xo
sé Figueroa de Redondela. 

Un v stido d morte 
Un curto de Amonio Nieto (1993). 
Encadrado no ciclo adicado a produc
cións galega do Centro Galego de 
Artes da fmaxe (CGAL. Durán Lori
ga, 1 O. A aruña). O Venre 29, ás 
20, 15 h., na sala do GAi. En trada 
de balde. 

Cine clube Lumiere 
Dou. filmes ne. la semana da man do 
Cine clube Lumiere. Os amantes do 
Pont euf de Leos Carax, o 30 de 
Abril; e The Li ing End de Gregg 
Araki, o 4 de Maio. Todo o pa e á 
8,30 do . erán no auditório da Ca a do 

oncello de Vigo. Entrada 300 pta.+ 

Actividades 

A falácia 
do economicismo 
O dia 2 de Maio. á 8 do erán. no Sa
lón Fon eca (Fon eca. A Coruña), e o 
dia 3, á me ma hora no Centro Cultu
ral Caixavigo. Cario Mella apre en
tará o eu libro A falácia do economi
cismo. na compaña de Miguel An o 
Fernán Vello. En Vigo inlervirá ta
mén Franci c González madió . 

Ar . L téncia an'1rquista 
e ntra Franco 
O Vcnrc 29, ás 6.30 do <;crán. na Ga
leria argadclo · de antiago e dentro 
das /1 ornadas lrhatárias da T, 
Luís ndrés Edo, militante anarquista 
durante a dictadura d l· ranco. pronun
ciará a conf"créncia A resisté11cia a11ar
q11i.\/a co111ra Fra11rn : 1950-60 . Tras a 
coníer ncia pasarasc o vídeo Os alen
tado franquista contra Franco. 

A mull r s gal ga · on
v r ·an n Barc lon-1 
O rupo de mulleres do BNG organ i
za as conferéncias Pro/Jle111as . icofóxi
cos do desarraigo do Doulor en Si
quiatría, Alberte Araúxo (Xove 2 ), e 
M11/ler e sexualidade, pracer e pre-
1•e11ci6 11 a cargo de lria Molleda, 
Carme Fernández e Dores Asorei 
(X oves 5). Toda ·· as con ver. a terán 
lugar á 8 do . erán, na rua Viladomal, 
1- 1 (Barcelona), e contarán con ervi
zo de guarderia. Maior información no 
(93) 441 46 52.+ 

Festas 

Feira do cabalo 
en Lalin 
O 30 de Abril e o 1 de Maio terá lugar a 
VI Feira do Caba lo en Lalin. Ademais 
dos concursos de velocidade, arTastre , 
doma e beleza das distintas razas, cele
brarase a primeira Poxa de Cabalos 
Pura Raza ( 1 de Maio, ás 12 h.) 

F eira do viño 
en Ribadávia 
Os dias 28, 29, 30 de Abril e o 1 de 
Maio celebrarase a XXXI edición desta 
feira adicada aos viñas do ribeiro e que 
está considerada de interés turí tico. • 

axenda 
Exposicións 

:. 4 

Esculturas e óleos de Maribel Mouriño no Carcaman de Vigo. 

Funda~ao de Serralves 
O Auditório da Galiza acolle, do 30 de 
Abril ao 1 O de X uño (de 12 a 19 h., 
agás Luns), a monstra Funda~ao Se
ralves-Un museu portugués. A Fun
da~áo Serralves está a organizar o pro
xecto do primeiro Museu de Arte Con
temporánea de Portugal. O arquitecto 
Alvaro Siza e o seu património ilustra
rán o proceso estético das últimas dé
cada. do século. 

Xo /Marra 
As fotografías de Xosé Marra, denún
cian a realidade máis cruenta da Gali
za. Expo tas até o 30 de Abril na Casa 
da CulLUra de Chantada. 

Fernanda Soares 
Pintura no Centro Cultural Caixavigo, 
do 5 ao 16 de Maio, de 19 a 22 h. (fes
tivo de 12 a 14 h.). 

Maribel Mouriño 
Óleos e escu lturas (en bronce e grani
to), na cervexaria Carcanzan de Vigo 
na rua Oporto 11. Até Xuño. 

Cuba último bastión 
Até meados de Maio na pizzeria A Ga
leria, na Alameda de Vigo. O fotógrafo 
Delmi Alvarez, traballa en Cuba du
rante un ano o que lle vale en Barcelo
na o prémio Fotopress'93 coa expo i
ción Cuba. último hastión. Un total de 
36 foto en branca e preto, en homena
xe á loita do povo cubano. ExposLa en 
Vigo coa colaboración da A ociación 
de ~Amizade Galego Cubana Francisco 
Villamil. Calquer intere ado en concer
tar a mon ·tra para a ua expo ición po
de chamar ao (986) 22 65 86. 

u o Vali nt 
O Café Liceum do Porriño expón un ha 
érie de pinturas de Su ·o Valiente até 

íinais de bril. 

igo pazo t mpo 
A Fundac ión Provigo anella a mon tra 
Vigo, espa:o e rempo que ficará ex
po ·ta na a a da rtes até o 5 de Xu
ño. A exposición lenta representar ao 
sectores produtivo ama i da institu 
cións mái coñecidas da cidade. 

Mar do Morrazo 
Unha expo ición de fotografia anli
gas de Marin , Bueu, Canga , Moaña e 
Vilaboa. Do 28 de Abril ao 5 de Maio 
no Ateneo Santa Cecília de Marin. 

Tevisión 

A Deusa da Danza 
O Venres 29 en Primeira Sesión da 
TVG. EUA 1947. Director: Alexander 
Hall. Int'érpretes: Rita Hayworth, Larry 
Parks, James Glea on, George. MacRe
ady e Roland Culver. 

Dólares 
Dirixida por Richard Brooks e inter
pretada por Warren Beatty, Goldie 
Hawn e Gert Frobe. O Vernes 29 en 
Segu11da Sesión da TVG . 

Cumes borrascosos 
William Wyler dirixe C11mes borras
cosos en 1939, eos actores Laurence 
Olivier, Merle Oberon , David Niven , 
Flora Robson e Geraldine Fitzgeralcl. 
A TVG emite o filme en versión ori
xinal, á noite do Sábado 30 no se u 

Páxinas coordenadas por 
IAGO LUCA 

Arte na escola 
A Escala Universitária de Maxistério 
de Ourense artella a monsti-a sobre ar
te na escola que ficará aberta até o 30 
de Abril, de 19 a 21,30 h. , na Casa da 
Xuventude de Ourense. 

Selva amazónica 
A asociación xuvenil Estantiga e máis 
o grupo ecoloxista A venco, coa colabo
ración da Comisión Galega Pro-Ama
zónia, organizan unha monstra sobre a 
Selva amazónica. Aberra até o 30 de 
Abril no Salón Parroquial de Mondariz, 
comprende paneis fotográficos, pezas 
de artesania, libros, revistas, etc. 

Nicolás González Aller 
Expón as pinturas e debuxos no Museu 
Municipal de Lalin aré o 30 de Abril. 
Aberto de Luns a Venres de 10 a 13 e 
de 19 a 21 h. , Sábados de 11 a 13 h. 

A deriva -
Xavier Fernández amasa as suas pin
turas baixo o título A deril'a, até o 2 de 
Maio, na Galeria Sargadelos (Doutor 
Cadaval, 24) de Vigo. 

Xavier Pousa 
Monstra antolóxica do pintor Xavier 
Pausa no C.C. Caixavigo, até o 15 de 
Maio, de 7 a 10 da noite de Luns a Sá
bado , e de 12 a 2 os festivos. 

Palabras mollada 
Unha in talación de Fernando Blan
co e Gonzalo Dacosta na NASA de 
Santiago. 

Provinienza Ignota 
Pinturas de Berta Caccamo, até o 8 
de Maio de Lun a Venres de 12 a 14 
e 17,30 a 2 1,30 h. na Galeria Trinta 
de Santiago. 

A misión fotográfica 
en Bruxelas 
Até o 30 de Abril no Museu do Povo 
Galega. A asociación Contratype en
cargou o traballo dos fotógrafos Marc 
Deneyer, Daniel Desmedt, Gilbert 
Fastenaekens, Christian Meynen, e 
Jacques Vilet, que tenla dar unha vi
sión dos cámbios.urbanísticos dos últi
mos 150 anos na capital europea.+ 

espazo Butaca Especial. 

Alexandre Magno 
O Domingo 1º de Maio en Entrada Li
hre da TVG .. Dirixida por Robert Ros
sen en 1956. Reparto: Richard Burton, 
Frederick March, Claire Bloom e Stan
ley Baker. 

Robín Hood, 
príncipe dos lac.róns 
O Xoves 5 de Maio en Grande Cine
ma da Televisión de Galiza . Kevin 
Reynolds clirixe en 1991 Rob ín Ho
od. príncipe dos ladró11s, para o que 
conta canta no reparto con Kevin 
Costner, Mary Elizabeth Mastrnnto
nio, Margan Freeman, Sean Conery e 
Christian Slater. Banda sonora Mi
chael Kamen. + 
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O terceiro home. 

Cinema 

Desde o 1 de Marzo está a decorrer o 
ciclo 100 dias 100 filmes, por iniciativa 
da Cinemateca Portuguesa. Os filmes 
pásanse ás 9,30 da noite, no Tivoli ou 
na Cinemateca. Do 29 de Abril ao 9 de 
Maio pasaranse os seguintes filmes: 
Oito e Meio de Federico Fellini (odia 
29 no Tivoli); O Anxo Azul de Josef 
von Sternberg (dia 30 no Tivoli ); 
French Canean de Jean Renoir (o 1 
de Maio no Tivoli); A Miña Noite en 
Casa de Maud de Eric Rohmer (día 3 
na Cinemateca); Andrei Rublev de 
Andrei Tarkovsky (dia 4 na Cinemate
ca); Dia de Cólera de Car! T. Dreyer 
(día 5 na Cinemateca); O Terceiro 
Home de Caro! Reed (dia 6 no Tivoli); 
Os 400 Golpes de Franºois Truffaut (o 
Sábado 7 no Tivoli); Viridiana de 
Luis Buñuel (día 8 no Tivoli); Dr. -Ma
buse o Xogador de Fritz Lang (día 9 
na Cinemateca). Maior información na 
Cinemateca (07-1) 343 16 60 ou no Ci
nema Tivoli (07-1) 352 17 34. 

Ex osicións 

Lisboa, O Chiad9, Alvaro Siza Viei
ra. A Estratégia da Memória, até o 8 
de Maio na Sala do Risco. A Cor da 
Re v o -
lu~ao no 
Ministério 
das Fi-
nanºas. 
Ven~ao 
da Arqui
tectura 
dos Des
c o b r i -
mentos , 
até o 31 de 
Maio no 
P a l ácio 
Nacional 
da Ajuda (07-1) 363 16 77. Ankish Ka
poor. Esculturas recentes, aré o 28 de 
Maio na Galería Cómicos (07-1) 397 77 
94. Francisco Feio, fotografia até o 21 
de Maio na Galeria Novo Século (07-1 ) 
342 77 12. Sotto Mayor, pimura na Ga
lería de Arte e Libraria Escoural (07-1 ) 
793 37 39. Alberto Reguera, pintura 
até o 15 de Maio na Galería de Sao 
Bento (07-1) 397 43 25.Robert Cumas 
até o 16 de Maio na Galería 1991 (07-1) 1 
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395 47 77. Arte Francesa Contempo
·ránea, até o 7 de Maio no Centro Cul
tural de Belém (07-1) 301 96 06. Car
taces do 25 de Abril até o 16 de Maio 
no Centro Cultural da Malaposta (07-1 ) 
938 84 07. 

Teatro 

O Ensaio dun Sonho de lngmar Berg
man e August Strindreg, esceneficación 
de Mário Viegas. Jogos de Noite de 
Stig Dagerman, dirixida por Fátima Ce
cílio. O primeiro milagre de Xesus e 
Outras Histórias de Dario Fo, esceni
ficación a cargo de Ines Cámara Pesta
na (28 e 30 de Abril, 2, 5, 7 e 9 de 
Maio, ás 9,30 da noire: e 29 de Abril, 6 
e 8 de Maio, ás 15 h. na Sede da Caixa 
Cera! de Depósitos (07-1) 795 30 00). 
Clitennestra ou o Crime de Margueri
te Yourcenar, dirixida por Joao Ricardo 
(30 de Abril, ás 1 O da noite, no Teatro 
de CarIJide (07-1) 716 19 81). Esta 
Noite Improvisa-se, de Luigi Pirande
lo, (até Xuño no Teatro Ibérico, (07-1) 
858 25 31). Maldita Cocaína de Filipe 
La Féria e Femando Heitor (no Teatro 
Politeama (07-1) 343 03 28). O Conto 
de Inverno de Shakespeare, dirixida 
por Luís migue! Cintra (até o 15 de 
Maio, Martes e SábadQ ás 9 da noite, 
Domingos ás 4 do serán, no Teatro da 
Comucópia (07-1) 342 32 00). Antígo
na de Jean Anouilh, polo Grupo de Te
atro da Escala Alemá de Lisboa (28, 29 
e 30 de Abril, ás 20 h., na Escala Ale
má de Lisboa (07-1) 757 56 41 ). 

Música . 
Orquestra Metropolitana de Lisbo~ 
dirixida por Miguel Graºa Maura, con 
Antonio Faca Rosado, o 30 de Abril ás 
6 do serán no Teatro Nacional D. Ma
ria Il (07 - 1) 347 22 46. Orquestra 
Sinfónica Portuguesa, baixo a direc
ción de John Mauceri, o 30 de Abril 
no Teatro Nacional de Sao Carlos (07-
1) 346 59 14. Opera: Médée (Char
pentier) pola co-produción Opera co
m i q u e/Théatre de Caen/Opera du 
Rhin, o 30 de Abril e 1 de Maio no 
centro Cultural Belém. + 

Información xeral 
dos actos de Lisboa/94 no telf. 

(07-1) 346 06 50/41. 
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A democrácia é demasiado grande para líderes como Berlusconi. 

ltália, na,~ vangarda da Nova Orde 

Morta a ideoloxia, quedan os líderes 
• JORDI CLIVILLÉ 

S on moitos e moi profundos os 
problemas que aqueixan aos ci

dadáns e, como consecuéncia, moitos 
deles están imersos na incertidume. Os 
políticos instalados en altas cotas de po
der, lonxe de dar respostas coerentes, 
transmiten unha mensaxe confusa e tan 
complexa que o cidadán, entre decepcio
nado e céptico, renúncia a descobrir o 
seu contido. Asi as causas os partidos 
non necesitan confeccionar programas ri
gorosos, só elaborar eslógans que trans
mitan mensaxes curtas e que sen com
prometer nada crien confianza e desper
ten expectativas. As confrontacións fanse 
en negativo. Desvéanse corrupcións (por 
outro lado evidentes e xa coñecidas) 
nunha mostra clara de oportunismo. As 

·verdadeiras solucións sen embargo non 
se asumen. 

A situación criada en ltália foi unha clara 
mostra do grande "proxecto de cámbio". 
Os italianos, abrumados polos escánda
los da sua corrupta clase dirixente, pre
sionados pala gravísima situación sócio
-económica, cansos das mesmas caras 
e os mesmos símbolos foron facilmente 
convencidos da necesidade de cambialo 
todo. Cal foi pois a estratéxia usada para 
iso? Sinxela. Vaciar de ideas aos parti
dos (aos cristián-democratas, espilos da 
sua moralidade (que non moral) , aos so
cialistas non marxistas do seu disfarce 
de socialdemócratas, para finalmente 
apresentar aos ex comunistas de Ochet
to como a inimigos das liberdades , ao 
mesmo tempo que se debilitaba aos 
seus líderes corrompéndoos. Chegados 
a un ponto intolerábel era pois evidente 
e necesário cambiar as caras. Pero, cal 
foi o resultado? Tres partidos dotados de 
mensaxes curtas e vacías non trastoca
ron a situación. Unicamente cambiouse 
o decorado e a posta en cena. Berlusco
ni-Forza Italia baixo a bandeira da famí-

lia, a empresa e o traballo, simplifica o 
problema. Non aporta non obstante a so
lución. O federalismo da Liga-Bossi pre
tende perpetuar a dicotomia Norte-Sul. 
Para .captar votos no Sul era preciso 
despertar o orgullo dos pobres esgrimin
do como exemplo e heréncia da antiga 
Roma. E, quen mellar ca o fascista Fini 
para lideralos? Criouse unha maioria pa
ra gañar. Pero, poderán governar xun
tos? Para os fascistas governar é sinóni 
mo de mandar. Para Berlusconi, comuni
car e xestionar (confundindo país con 
empresa). Para Bossi, distribuir a pobre
za. Pero nengun deles é quen de confec
cionar un programá económico e social, 
pensado para governar en función das 
necesidades dos cidadáns. 

Poderiamos pensar que o sucedido en 
ltália é un feíto puramente anedótico. 
Non é asi. Cert0s feitos nunca son ca
suais. Os políticos "clásicos" xa cumpri
ron a sua misión. A corrupción non é no
vidade nengunha. Nen en ltália nen en 
España. Mentres os agora sinalados co
mo corruptores foron úteis ao Sistema 
non se fixo uso dos dossiers paciente
mente confeccionados dia a dia. Agora 
hai que implantar a "Nova Orde" e a de
mocrácia plena é un estorbo. Democrácia 
significa igualdade e participación, liber
dade e transparéncia e estes valores 
chocan frontalmente co poder do diñeiro, 
a tecnocrácia e o mercado. 

Analisemos en que ponto do proceso se-·· 
guido en ltália nos encontramos en Espa
ña. Os partidos clásicos fóronse despren
dendo sistematicametne da sua bagaxe 
ideolóxica clara paa adoptar linguaxe e 
propostas de "os de enfrente" (recorde
mos ao PSOE de hai uns anos por exem
plo e vexamos a política neo-liberal que 
fixeron sua. Ou ao PP en pleno ataque 
"populista" afirmando que a sua política 
social seria máis dialogante ca a dos so
cialistas). A ideoloxia é o que no seo das 
organizacións políticas coesiona á mi li-

táncia e abriga a elaborar programas 
comprometidos e ambiciosos. E certo 
que nalguns casos limita a capacidade 
de manobra, pero ao mesmo tempo abri
ga aos líderes a ser fieis a un pensamen
to. Cando non hai ideoloxia córrese o ris
co de estes se transformar en ditadores. 
O estarzo da militáncia pois xa non serve 
para divulgar solucións na que ere , se
nón que sen darse canta unicamente 
promociona aos seus líderes. lsto reflíc
tese na sociedade. As campañas políti
cas deixa de ser unha confrontación de 
ideas e modelos de sociedade. Para ga
ñar espazo político só se necesita des
prestixiar aos líderes. Sobran as ideas. 
Fan falta dossiers. En consecuéncia a 
Democrácia debilítase e achanza o cami
ño á Nova Orde. 

Como ponto final quereria apontar un fei 
to que pode parecer unha simples curio
sidade pero que, ao meu entender, é sig
nificativo. Por unha parte a simplificación 
que diminue a ideoloxia dos partidos ao 
mesmo tempo que a sua democrácia in
terna. Os líderes, que ao princípio eran 
coñecidos pola militáncia e pala cidada
nia en xeral polos seus nomes e apeli
dos , precedidos pala responsabilidade 
política que os define (Secretário Xeral , 
Presidente , etc.) son hoxe citados polo 
seu nome de pila, signo evidente do cul
to á personalidade. Podemos constatar 
que o Presidente Felipe González tran
formouse en Felipe. Tanto é é:}Si que as 

.. eleicións do 6 de Xuño foron gañadas 
por el e non polo PSOE. Ao PP póñen
selle fáceis as causas. Non lle fai falta 
programa. Nen tan sequer vencer ao 
PSOE. Semente ao Felipismo. Cando ao 
señor Aznar se lle coñeza simplesmente 
como Josemaria teremos boas razóns 
para tremer. Entretanto aos tecnócratas 
ao servizo da Nova Orde só lles queda 
esperar.• 
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TRES EN RAIA 

Antigos 

• XOSÉ A. GACIÑO 

A ndan a percorrer os camiños 
da protesta , entre Linares e 

Madrid , desde A Coruña ou desde 
Granada , en Asturi as ou en Vigo, 
diante de min istérios ou congresos, 
frente a poderes autonómicos delega
dos dun poder estatal á sua vez dele
gado de poderes transnacíonais que 
marcan as directrices desde Bruxelas 
ou Tóquio , desde a Bolsa de Nova 
lorque ou desde o "dumping" social de 
Singapur. 

Estes de agora non son os primeiros 
traballadores que protestan nesta pe
nínsula nos últimos anos, e non pare
ce que vaian ser os últimos. Forman 
parte dun longo regueiro de baixas 
persoais no proceso presuntamente 
modernizador da nosa estrutura in
dustrial, un proceso ainda non rema
tado, segundo as referéncias dos ex
pertos, mesmo deses expertos oficiais 
que disfarzan de optimismo a progre
siva desaparición do suposto Estado 
de benestar. 

Pode que sexan protestas inúteis, mé
todos antigos de xente desfasada ue 
non comprende as vantaxes desta 
modernización , emprendida á maior 
glória da competitividade universal 
(unha competitividade fictícia, manipu
lada polos poderes multinacionais. 
que transladan fábricas a golpe de es
tratéxias especulativas) , pero, pastos 
a escoller, un prefire porse de parte 
destes obreiros antigos que protestan, I 
ainda que sexan inutilmente, contra a 
"modernez" especulativa que os es
maga. Postas a escoller entre antigo~, 
un prefire porse en contra dos que 
manteñen un fenómeno tan arcaico e 
insolidário como a corrupción política, 
económica e social.• 

VOLVER AO REGO 

N unca , desde a morte de 
Franco, os periódicos estive

ran tan submisos como agora. Os ga
binetes de prensa inzan as páxinas 
de información oficial e os xornalistas 
completan os seus pobres salários co 
tondo de reptis, suborno moi tradicio
nal e moi actual. Un diário como El 
Mundo, participado por Banesto , é 
sen embargo adalide da operación 
mans limpas á española. 

Algo non cadra. Como é posíbel que 
corruptos e denunciadores esteñan 
tan próximos, señan case da fam ília? 
Por que se critica agora aos comisio
nistas que xa operaban hai un ano, 
hai cinco e hai dez? Ou non lembran 
cando no parlamento galega se alcu
maba polo baixo ao ConseLJetro -ca
rreña Mari bona de Míster jt%, vai pa
ra alá de dez anos? Al@uén ten un 
Berlusconi na manga?• 




