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Cada 
militante· 
do ·pp ten unha 
lista de votantes 

_ ao seu cargo 
A estratéxia para despois das 
eleicións, os pactos no 
nacionalismo, o papel dos 
diferentes partidos políticos e a 
liña conductora que move a · 
política do Bloque é analisada 
por X. M. Beiras, candidato a 
Xunta polo BNG, nesta 
entrevista. (Páx. 7) _ 

A asfíxia 
planificada de 
Larsa frea o 
crecimento da 
agroindústria . 
Manuel Fraga afirmaba que o PP 
conseguiría a maioria absoluta 
nas autonómicas, "levando a 
votar a moitas persoas que 
agora se quedaron na casa". 
Nunhas "Normas para las 
últimas 48 horas anteriores a 
las elecciones", aparece 
meridianaménte claro o método: 
cada membro do PP terá ao seu 
cargo unha relación de votantes 
aos que levar a votar. (Páx. 6) 

Xosé Manuel 
Be iras: 
'Non están contra 

_ Fraga todos os 
que o din' 
O impago do leite a máis de 30 
mil gandeiros por parte de 
empresas do grupo Larsa 
acusando a falta de liquidez, 
semella obedecer a unha 
estratéxia planificada desde os 
centros de decisión económica 
que tratarian de desmantelar a 
iste grupo lácteo, de capital 
inteiramente galego, e dar outro 
paso adiante na destru.ción do 
noso tecido industrial. (Páx. 9) . 

Un Falstaff 
cómico para a 
montaxe do ano 
do Centro 
Dramático 
As Alegres Casadas é un 
espectáculo sólido e ben 
montado no que brilla o ofído 
de actores, e o uso ima).(inativo 

. e recreado da língua nunha -
sobresainte versión de Manuel 
_Guede. O público ri. e aplaude os 
dous énredos cruzados nesta . 
versión de vários Shak~spéare 
festivos que oferece o CDG. : 

(Páx. 15) 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 
~. 

. OS SOCIALISTAS.NON CO.RREXIRON 
A DISCRIMINACIÓN NOS INVESTIMENTOS DO ESTADO 

. \ - , , 

GALIZA, ZONA EN: DECLIVE· 
Dos ·investimentos do Estado, s.ó corresponde ·a Galiza un 3,17°/o, tras-dous anos -

de governo socialista en Santiago. e Madrid. Cámar~s de Comércio, Confederación de 
Empresários e partidos denúncian unha discriminación preocupante que non corrixe e . 

áinda aumenta as desigualdades existentes. Os investimentos~ en estradas supoñen 
'menos da metad.e dá tnédia estatal. Os fortes investimentos do ·INI redúcense a 

empresas de enclave, apenas inseridas. na economia g·§llega. A di.scr_frl1inaC?ión · 
na aplicación do Plan de ·oesenvolvimento Rexional _é· igua1ment~ denun·ciadá. 
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~ crise está a provocar mobilizacións e un alto grau de crispación s~ial ---

Segundo denuncian qS Cámaras.de·Cornércio, Conf89eración de Emp~esários e partidos 

-GaUza -só recebe-o 3,77°/o 
·do total de investimentos. do estado 

. MANUEL VEIGA-GUSTAVO LUC'.A 

A econornia galega .representa unha porción r~lativa cada vez menor no P,roduto Interior Bruto do Estado. 
_Ca 7,4°/o da póvoación só .-recibe o 6,97°/o dos investimentos do Estado rexionalizados e o 3,77°/o do total, 

· -pesie a .cont~r~cun importar-1te _capítulo de Defensa, sen apenas implicación na economia galega. 
Lonxe de éstablecerse unha política económica correctora das desigualdades e , inserida nun proceso global 

de desenvolvimento,: Cámaras de Comércio, Confederación· de-Empr~sáriqs e partidos políticos 
nacionalistas poñen de manifesto con -preocupación cifras altam~nte discriminatórias. 

SEN PODER 
; - . ..,.. 

A suxeréncia dun sucursalismo eficaz que 
aparece por tras do lema de campaña do 
PSOE (con poder) remqntanos- ao tempo 

.. dos cadques da Restauración que -
disputaban o voto á canta de estar mellar 
relacionados cos ministerjos 'centralistas. 

· Esta proposta noh só denigra a quen ten o 
atrevemento de facela retratado sobre unha 
bandeira azul e branca, senón que encerra 
unha impostura feíta. A Xunta de Fernando 
González Laxe foi un interlocutor ignorado, 
senon despreciado, tanto o máis ca de 
Fernández Albor, nos corredores do Estado, 
como queda patentemente demostradó na 
análise de investimentos por nacionalidades. 

. e rexións incluida nesta r:nesmas páxinas. 
Este dato nón procede de nengunha sigla 
da oposición senón da Confederación de -
Empresários da Galiza que, por moito qúe· 
se identifig!Je coa política macroeconómica 
do poder central, non pode deixar de · 

- constatar que a cada galegó corresponden 
só 12.407 pesétas de-investimento, frente 
ás 15.936 que son a média -do estado. Dos 
investimentqs desglosados por autonomías, 
a Galiza correspónde'lle o 6.97 do .total 

1 
(ainda que ten" o 7,4 da -povoación do · 
Estado) e só un 3,77 do conxunto total. Pero 

este producto de dividir o total dos foridos 
de finanzameoto de infraestructura do . 
Estado para as autonomías polo que a ~ 
Gal.iza ~stá a recibir, esixe unha corrección . 
Dése 6,97 p·or c~nto de investimentós do _ . 
Estado, · o 51 ;53 por cento ·correspóndelle 
ao ministério de Defensa. Un carísimo plan 
de renovación da frota de gúerra que _ten · 
repercusión localizada e r:nenor dentro d8: · 

-economía galega. 
-. Este modelo· de alto investimento por 
pasto de traballo que xeneras ·apenas 
emprego e non permea nen reforza o 
sustrato da economía gaiega, é o que av(\lia · 
a Zona lndusfrial en Declive (ZID do Ferrol 
ou as. Zonas de Urxente Reindustrialización · 
(ZUR); frustradas como· os plans de 
d~sen·volvemento poligonal aplicado polo . 
derradeiro governo do Opus Dei da 

· Dictadura, seguAao un modelo r:>reviamente 
frac?sado na Franza pero que, serviu de 
plataforma ~f algúns dos escándalos . 
económicos máis sonados do Franqulsmo. 

O Estado, coa colaboración desde a 
Xunta do governo recén dimitido, está a . 
castigarnos cunha política de investimentos 
inadmisíbel en calquera situación pero que . 
relativamente é moito máis culpável no caso 

da Galiza .. Contradecindo todo princípio de 
transparéncia democrática oculta, no 
primeiro, a nécesária re-x,ionalización da 
estadística económica. E un bó exémplo o 
caso do INI que nega a existencia das _ 
autonomías e non desglosa espacialmente 
os seus investimentos desde 1982. A 
Administración central, que se reserv~ os 
tributos d~ maior potencial recaudatório, 
grávanos como ao ·resto do Estado pero é 
merios o que regresa ao Pais en forma de--.., 
investimentos con relación ás demáis . 
comunidades autónomas. Esta forma de 
governar é moito máis grave porque non fai 
senon consolidar a tradicional expul.sión . 
duns· recursos fin~mcieiros conseguidos en 
boa medida a traveso dos emigrántés, . 
renúncia a emprender obras públic~s · 
urxentes para o futuro económico do pais e 
oferece com_o unha opción ériativa o 
escándalo de subvencións rrtillonárias como 
a que o · governo de González ten _ 
confirmado privadamente ao grupo . 

· trasnacional Flick para que instale aquí' un~a 
· fábrica de pasta química que nengún 
governo de Eüropa quer. · ·b 

Al'OSADBBA 

En plena campaña 
· eleitoral, González Laxe 
tense manifestado como 
"o único que pode 
aumentar o poder de 
Galiza, o único que canta 
con aval'para conseguir 
fondos do Estado e da 
CEE". A realidade dos 
últimos anos e as 
previsións para os 
vindeiros remarcan, sen 
embargo, un notório deficit 
crónico de Galiza no 
tocante aos investimentos 
realizados polo Estado. 
Con governos . 
conservadores ou cos 
socialistas en ambas 
administracións a dinámica 

. non pa~?ce ter cam_biado. -. 

, Para o ano 1988, a Confedera
ción de Empresários de Galiza 
recollia como o volumé de inves
timentos per capitá en Galiza era 
de 1°2.407 pesetas, frente ás 
15.936 que comispondian ao Es
tado . . 

A sertsibilidade ante esta situa-

. I 
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Q QUE-REPRESENTAN AS ,ECONO"'IA$'flEX/ONA/S NO l?RODUTO INTERIOR BR~TO .(PIB) ' DO ESTADO 

C.OMUNIDADES· EN DE$CENSO 

% de PIB Pérda (" 
Astúrias 
P.ais Vasco 
Castilla A Mancha 
Galiza · 
Madrid 
·Castilla-León 
Extremádura 

1985: 
2.80 

. Q,22 
3,35 

..:5,89 
16,43 
6,05' 
1,86 

1988 
2,67 
5,95 
3,26 . 
5,75 

16,21 
5,95 
1,84 

Absoluta Relativa (%) 
0,13 4,64 
0,27 4,34 
º~º9 - 2,69 
0,14 2,38 
0·22 ' . 1,92 
0,10 1,65 
0,02 1,08 

Canarias. 
Baleares-

--C. Valenciana 
Aragón 
Murcia 
c 'ataluñá 
Navarra 

._ ·Andalucia , · 
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TrabaJladores de Ascon nunha protesta ante a Delegación do Ministério de Facenda de_ Vigo. 

ción viuse aumentar de tal modo 
nos últimos anos que desde os 
diversos sectores económicos 
de Galiza se comezaba a analisar 
un tema que até aquel momento 
tora exclusivo dos economistas 
vinculados ao nacionalismo. 

O Consello Galega de Cáma
ras de Comércio, indústria e Na
vegación amasaba a su.a preocu
pación e daba a Qoñecer un clari
ficador informe con base nos or
zamentos estatais para 1989. 

O mencionado informe recolle 
desde un primeiro momento as 
dificuldades para facerse, cos da
dos desglosados por comunida
des autónomas. "A hora de anali
sar os investimentos reais dos 
Orzamentos Xerais do Estado, e 
-a sua repercusión sobre a Comu
nidade Autón<;>ma Galega, é im-

'DE ELIMINARANSE 
OS INVESTIMENTOS 
EN DEFENSA AS 
DIFERENCIAS 
DOBLARIANSE EN -
SENTIDO NEGATIVO' 

portante poñer de manifesto en 
primeiro lugar o escaso índice de 
rexionalización co que aparecen 
os mesmos (semente o 54,15% 

. dos investimentos totáis), o que 

. en gran medida distorsiona a 
análise comparativa". · "Estudan
do polo miudo os proxectos de 
investimento non rexionalizados 
(o 29,19%), sinalan, compróbase 
que Galiza apenas resulta benefi
ciada ~os mesmos, polo que as 

O Estado "discrimina a Galiza no POR 
en relación a outras comunidades" 

1 

dif eréncias co resto -do Estado 
español vense ainda máis agra
vadas en ·sentido negativo". 

Análise por ministérios 
Tres son os Ministérios, o de De
fensa, Obras Públicas e Urbanis
mo e Transportes .e Comunica
cións, que concentran a meiran
de parte d0s - investimentos na 
~aliza (o 93,37% dos ~esmo~). 

Pero o- desequilibrio variase -· 
ainda altamente acrescentado se 
tomamos en consideración que 
dese 6,97%, "o 51,53% corres
póndelle ao Ministério dé Defen
sa e máis concretamente á cons
trución e modernizacióQ d~ ar~ 
mamento militar (fragata, por- . 
ta~eronaves, dragaminas, patru-. 
lleiras, etc.) coque, pésie ao seu 
montante, a repercusión sobre a 

. . .. "' 

Galiza unha 'illa econó~ica' . na Europa 
"Os investimentos estatais na 
Galiza no Plan de Desenvolví-· 
mento Rexional (POR 1989-93) 
apresentado·. en Bruxelas su
poñen unha negación das ex
_traordinárias potencialidades 

. da eoon-Omia galega, non es- -
tanda guiados por obxectivos 
dé solidariedade en relación 
coa sociedaae galega en con- . 
tradición coas próprias normas" 
da CE-E referentes á reforma 
dos Fondos Estruturais realiza
da en 1988". Nestes termos 
expresábase Camilo Nogueira, · 
-deputado do P$G-EG, a _res- .
peito do POR, na camára auto-
nómica~ 

N<;i -sua ·opinión ·"a discrlmi't, 
nación de Galiza polo gov~rno 
centr.~I é evidente" e convirte 

ao noso país "nunha rila eco-
nómica". - · 

"O investimento.por habitan-. 
.te na Galiza, sinalab~ Noguei
ra, . no · conxunto dos cinco 
anos non atinxe máis que 

- 108.436 pta. mentres esa .cifra 
chega a 154.828 en Andalucía,. 
coas mesmas . competéncias 
autonómica,s · que Galíza e elé
vase ·t? 335.891 en Castela-A 
Mancha, a 252.06.4 en .Castela
León, 183.731 eri Astúricis, co
munidades· nas qu~ o investí- · 
f11ento estatal, como na Galiza, 
realízase preferentemente n.as 
grandes infraestruturas _ c¡Je 
competéncia do Estado". 

".O Estado non absórve máis 
que o 29,7% ttos , investimen- · 

_ tos na G~liza no periodo 1989--
93, mentres ... que en .Andalucía 

cfl~ga ao 44, 1 % . De manté-· 
, rense estas cifras de investt-
. mento estatal na Galiza, tarase 
praticamente imposíbel que· a 
nosa nación consiga nese pe- . 
riodo os 264 mil milló'ns de pta. -
que por lei, debe receber -de 
axudas da CEE; na letra e no 
espíritu dos Fondos Estruturais 
(Feder, Feoga, -Fse)", sinalaba . 
Nogueira. . . 

Nesta li'ña os investimentos 
do POR · non contemplan _ os 
nec~sários plans de mellara de 
\S.str:aBas e ferrocarril, nen ·o 
gaseoduto, nen os sector pes
queiro, nen investimentos en 
Sanidade, eté., prevéndos~ 
"de xei~o insólito _ a repovoa
ción do suroest~ de Galiza en 
espécies destinadas ás pape.
le.iras". , o 

COMU~IDADES CON CRESCIMENTO 

% do P-18 Gañánza 
1985 1988· Absoluta Relativa(%) 

3,53 
2,60 

10,22 
3,45 
2~19 

19,36 . . 
1,48 

12,49 

3,71 
-2,75 

~. 10,5.1 
- 3,51 . 
-2,22 

19,51 -
1,49 : 

.12-,53 _ 

0,24 
-0,15 
0,29 
O,Q6 -
0,03 
0,15 
0,01° 
o',04 

6,80 
. 5,77 

.. 2,83 
1,74 
1,37 
0,77 
0,68 
0;32 -

1-ndústrias ricas dO IÑI-'-
- / 

para que o país . 
sega a ser PObre. · 
Os -investimeritos 'no Instituto 
Nacional · de lndústria (INI) 
continúan a: realizarse-cun cri
tério sectoriál e nunca- espa
cial. lsto significa que nunca a 
Galiza apa·rece para o' lnstituto 
como obxectividade globali
zada, coas suas necesidades 
e caractere~ económicos pró
prios. O seitor público, estatal 
nunca seryiu para correxir de
ficiéntias estruturais nen para 
criar sector empresarial gale
ga público. O s~u papel foí 
claramente o . de socializar 
perda~ (coma no caso .d.e -As
tano), ou o de ap~ntalar gru
_pos estratéxlcos. Esta actua
ción _ contribuiu. a agrandar de
seEµJiJíbrios espaciais -internos 
.e impediu .a aiversificación in
d~strial. Pqr outrá banda xe- · 
rou moi. pouco emprego por industrial. Sobre todo estable-
investimento e non pechou cendo novas" industrias en 
nas suas _fábricas ó ciclo pro- emprazainentos non "ensaia-
.dutivo, -como é o caso de dos, tomarido.decisións de in-
ENéE, proprietária da fábrica - vestimento estratéxicas para 
·de pasta química de Lourizán-, - iniciar complexos industriais 
que despois de 25 anos de , ou -fomentando _a expansión 
explotación cun alto tuste so-- de empresas xa existentes. 
cial. (a destrucción da· Ria de A sua ihciativa no frente de 
Pontevedra) segue a· exportar desenvolvement0 autonómico 
ao completo ·a sua producción lir:nitar¡ase á participación na 
en pasta. · - ' . Grande Area de [)esenvolve-

Esta actuación sobre .bases mento Industrial a traveso de 
sectoriais queda ~efrexada Sodiga. Pero hoxe o me11or 
nos balances. As empresas que-se pode dicer desta axén--
galegas do _INI constitúen epi- cía de desenvolvemento é que 
sódicamente - unha . entldade está durmida. O seu capital 
diferenciada· no ano 81_, candó - está depositado a canta fixa 

- a Dirección de-Desarrollo' Re- nun .· banco· e cos irrtereses ' 
gional publica -o seu · Datos paga a · nómina do persoal 
Regionales de Una ,Presencia ~mpregado. Esta jnactividade, 
Industrial. -lntroducinElo a va- que se pode extenqer ,,a toda 
riábel do_ espácio como indi- a Gran Area de Expansión ln-
cador de ...,distribución territo- dustrial, rousa . na irresponsa.,. 

· rial - do inmobilizado neto do blidade. · . 
Instituto, o governo de Unióh _ As cifras de i·nvestimento de 

- pe Centro Oemocrático ·situa á _ 1988 volven, _en_ todo caso a 
Galiza no ·quinto lugar do Es- experim.entar un alza especta
tado oon 7;3 millóns de pese- . 9ular polo contrato de proxec
tas por quilóm.etro cadrado. tos de ENCE para a sua fábri-

-Pero ·esta situación non se - ca de papel de Lourizán por 
volverá a repetir nen se dará valor de 8.500 ftlillóns de pe-
outravolta · publicidade · ao setas. -Esta cantidade está 
dado. Tratábase só de iqvesti-- comprendida dentro do plan 
. mentos siñgulares utilizados de. investimentos actualmente 
eleQtorálmente, como . o da _· en marcha por valor. de 27.QOO · 

- construcción da planta de millóns de pesetas para dotar 
Alúmina Aluminio. O irimobili- . á factoria dos sistemas anti-
. zado neto total por habitante contaminantes que poderá 

· non -se retrasa a re~peito -do esixir ._ a CEE en Xaneiro de 
resto do Estado (ocupa .hoxe 1993. 
o lugar 1 O rio <;:adro das · 17 ó inmobilizado do INI por 
autonomías), pero ten a defi- pasto de traballo dentro das 
ciéncia básica de est_ruti,Jra, empresas do sector ña Galiza 
dirección. política e funciona- segue a estar-nun dos primei-
mento que lle impide actuar ros lugares do estado o que 
dacordo cos intereses xerais significa· que mantén- o seu ' -
do país.. · · _ carácter de indústria cara, de 

A feleváncia do- INI no con- -enclave,· que revirte sempre 
texto do investimento ·no Es..: menos benefíéios sociais e 
.tado, é -que poderia ter· actua- materiais ao país no que· se 
do como instrumento -para asenta, con independéncia-da 
promover o desenvolvemento sua conta de resultados. O 
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.economia galega é moi relativa". 

Dos investimentos desglosa
.élos por Comunidades a Galiza 
c_orrespónde!le o 6,97% da tarta 
estatal (Galiza éonta co (,4% da 
povoación) e só un-3,77% do co
nxunto total dos in.vestimentos, 
segundo o_ estudo realizado po
·1as Cámaras de Comércio. · · 

'GAUZA DEBERIA 
SER DISCRIMINADA 
POSITIVAMENTE 

.. PARA CORREXIR AS 
DESIGUALDADES' 

~ 

Atendendo á relación pesetas/ N 

habitante, esta é. de "15 .. 710,16. ~ 
pta. para o caso galego frente a ~ 
16.662, 13 do con-xunto do Esta- ·<l'. 

. do español, se só se atende aos :3 
dados · rexiorializados, ou frente ~¡ . . . 
ás 30. 771,20 se se teñen en con- 1 Factoria de Censa en Porrlño 

ta os investimentos totais. De ~li- · Galego ·de Cámaras de Comér
minarense os investimentos en cio, da situación comparativ~ de 
f?efensa . as diferéncias dobla- .. Galiza ·a respeito do re5to qo Es-: 
nanse en sentido negativo". tado, e a clasificación funcional 

Dentro da própria Galiza as di- das mesmas, .pódese concluir 
feréncias son tamén not6rias, que Galiza non só non é. consj
·como ten denunciado, ·nun · am- derada en función da sua situa
plo estudo, a Confederación de :_ ción de desigualdade a respeito 

-.. Empresários de Ourense. A Co- do Estado, poi.o que feria ate 
ruña correspóndenlle o 64,97%. certo ponto que ser discriminada 
dos investimentos, (aqui incluese positivamente, senón ··que volta a 
Defensa), a Pont.evedra o 23, 79, ver como os Orzamentos. Xerais 
frente ao 7,25 de Lugo e o 2,23 do Estado para 1989, colócana -_ 
·de Ourense. ·nunha clara situación de desi- · 

A beira do mencionado caso 
de Defensa que centra. distorsio- · 
nantemente os investiméntos 
grácias ao capítulo de Potencia
ción e Modernización da Arma
da, a orde de importáncia situase 
no Ministério de TransRortes, Tu
rismo e ComunicaeiófÍS, no cal a 

güaldade frente a outras rexións 
españolas, non"· afrontando. ade- . 
mais as · graves deficiéncias que 
padece en infraestruturas·". · 

O Fondo de· 
Compensación 
1 ntertertitorial 

meirande porción de investimen- "Galiza, · resalta . o informe das 
tos están asignados ao capítulo Cámaras,. é unha das comunida-
.de lnfraestrutura de Transportes des, xunto con Andalucia e Cata-
que detallaremos máis adiante. · luña, que obteñen maior volume 
"En conxunto, sinálase no infor..: ./ do FCI nos Orzamentos . Xerais 
me das Cámaras de Comércio, á do Estado para 1"989, represen
situación de Galiza arespeito do _ tando o 10,6% do monto global 
resto do Estado ·é significativa _para o Estado, o que 'ven supo-
tanto para a totalidade do Minis- ñer un aumento do 4,5% a res-
tério (635 pta./habit. frente a peito do 1988". -
3.050) como para o capítulo de 
infraestrutura ao transporte (307 
pta. frente . a 1626)". . · 

O Ministério de Obras Públicas 
e Urbanismo supón o 37; 79% 
dos investimentos totais na Gall
za e céntranse estas fundamen
talmente nos investimentos . en ·. 
estradas, estanqo estas acollidas 
ao Plan Xeral de Éstradas de ca
rácter plurianual e que serán 
analisadas noutro lugar. O resto 
dos investimentos retírense a 

.. 'Q MINISTERIO.DE 

.. TRANSPORTES E 
. COMUNICACIÓ_N_S -

. obras a· realizar polas distintas 
Xuntas de Portes de Galiza. "Eh 
t:onxunto, sinalan as ·Cámaras, 
este Ministérjo· inviste na nosa 
comunidade ínoi por baixo da 
média nacional, cando pola sua · 
importáncia e tendo. en conta a 

' situación · de Galiza a respeito 
das· infraestruturas .competéncia_ 
do mesnio, os investimentos de
berian superar _ao resto do Esta-
do". · 

A respeito dos demais Ministé
rios ·"é tan insignificante o mori-

. tante dos seus . investimentos 
que apenas' teñen. importáncia á 
hora de estudar as suas repercu
sión.s sobre a economia galega, 
cabe sorriente destacar os 1 .102 
millóns destinados á Administra
ción de . Xustícia e lnstitucións 
Penitenciárias, e os 1.209 millóns 
de Interior dedicados fundamen
talmente á construción e acondÍ~ 

. cionamento de Cuarteles ·da Gar
da. Civil. 

"En resumo,. afirma o ~onsello 

.INVISTE 635 PTAS:/ 
HABITANTE EN 
GALIZA, FR~NTE A 
3~050 DA MEDIA · 
ESTATAL' 

O FCI distribuese segundó os 
seguintes critérios: i11verso á ren
da, saldo migratório~ índice de 
paro, superficie territorial e insu-

. · laridad. . Andalücia oofen un 
32,3% dos Fondos, Catáluña o 
11, 1 e Galiza o 10,6. A respeito 
de 1988 Gali~a perde pqrcentaxe 
de. participación rio montante 

. global; ainda ql,Je non decrece en 
termos absolutos. Esta p~rda · 
porcentual débese ao saldo mi-

. gratório, dada a volta _de traballa- ·. 
dores desde o seu lugar de des
tino a conse~uéncia do paro. As 

· · Cámaras de· Comércio critican 
· tamén o feito de que a lei do FCI 
contradiga o princípio solidário 
da LOFCA ·ao·-establecer qu~ o . 
Fondo debe. ser distribuido entre 
todas as comunidades-e non só 
naquelas menos de5envolvidas ó 

-Ne~ s8quer despois do 1993 se acondicionará 
·a estrutura. ferroviária.1nterior 

Os_ ·nosos -investi·mentos en estradas 
.supoñen o 41.3o/o damédia estatal 

A _conciéncia que nos últi
mos tempos se está a abrir ca-
miño na sociedade· galega so
bre a discriminación en matéria 
de transportes, tanto por es
trada como por ferrocarril, ten · 
·unhas razóns certamente sóli-

. ...., ., / ..._. _,_, 

~~)" - ¿J. 
das e graves. _ 
- No seu informe sobre os in

vestimentos cbntido nos Orza-

.----.-¡·---=:.:;: ·'iilii -
..... VOCJl,JO ~· t 

-
. mentes do Estado para 1989, 
o Consello Galega de Cámaras 
de Comércio sinalaba como o 
Plan de Transporte Ferroviário 

· (PTF) "non prevé nengunha ac
ción decisiva para superar a 
precariedade das ·comunica
cióñs ferrov.iárias da. Gal iza, xa 
non so mente co exterior, se
nón tamén no eido interior". 
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"O PTF, sinala · o menciona
do , informe, e o Programa.., 
Contrato Estado-Rente, con vi
xér:icia este último até 1991 

Llfias de alta velocldade ao ancho europeu 

céntrase en dous eixos funda- orografia da nosa. Comunida-
mentais: o novo acceso· a An- de, acentuada pola falta de im-
dalucia co gallo da Expo-92 ·e portantes inyestimentos na 
a variante Madrid-Barcelona rede ferroviária galega, levará 
en virtude da Olimpiada do a que os TAV que poidan de-
92" · · ' · sen rolar velocidades en torno 

"O PTF conte.mpla o doble ·aos 250 Km./h., non superen 
ancho. de via . no tramo Leon- na-Gaiiza apenas os 100 Km./ 
Monforte, pero para o ano h". . 
1993, pasto que esta a9ción As Cámaras de Comércio si-
non se inclue no Contrato-Pro- nalan por último neste aspecto 
grama con vixéncia até 1992: · que "os aforras de tempo que 
Dest~ xeito, cando se conclua . se consig~n van ser levados a 
esta: obra, subsanarase en cer..: cabo en función ·das infraestru-
ta forma, o tránsito ferroviário turas. que se materializarán 
que procedente de várias pon-: tora da nos~ Comunidade e . 
las .conflue· no tramo Ponferra- non én función dun mellor ser-
da-Monforte, pero non se con- vício de_ntro da nosa rexión". , 
templa nengun tipo de actuá-· A respeito do novo ancho de 
ción. sobre o resto da infraes- via Galiza, máis unha vez, que-
trutura · ferroviária. Con este da fara do mapa. 
proxecto, sinalari as Cámaras 
de Comércio, o único que se- . Desequilíbrios dentro da 
pretende é mel!orar o eixo Ga- propria _Galiza. · 
liza-Madrid, e 'non, estabelecer No tocanto ao investimento to-. 
un bó sistema de· relacións· fe- . tal en . estradas (segundo os 
rroviárias internas entre as ca- Orzamentos do Estado para 
tro provínciás galegas, polo 1989), o informe destaca duas 
que os · produtos e viaxeiros notas signif.icativas. Mentres a · 
chegarán ~ntes a Madrid, que '·média de pesetas/habitante no 
dunhá zona a outra de Galiza". · conxünto do Estado é de 

"lnclúese tamén dentró do .' 7.422, a média galega só aca-
PTF, pero .non no Contrató- da as 4.961., diferéncia que 

. Programa · con vixéncia ate ainda se ·ve agravada se ·so-
1993; o que Galiza conte. cos . mente se estudan os novas· in- : · 
trens lntercity ou de alta velo- vestimentos co que esta rela
cidade (TAV). Ademais dad.a a · ción pasaria a, 5:426 pesetas 

para o total do Estado e a 
2.242 para Galiza, quer dicer 
semente o 41,3 da média esta
tal. 

Dentro da própria Galiza 
destacan tamén os desequili
brios. Se se toman só os no
vós investimentos.. ás provín
cias de Lúgo e Ourense non se 
destina nen unha peseta. 

En resumo, recoll~ o informe 
das Cámaras de Comércio, "o 
Plan Xeral de Estradas destaca 
somente polo enlace de Galiza 
con Portugal ·(A. Santiago-Pon
tevedra,. Autovia Vigo-fronteira, · 
Vigo:- Porriño), por pequenas 
actuacións· no médio urbano, 

_ en consef'Vaclón e reposición 
das redes ·existentes e nos ac
·cesos a portas . e aeropórtos·. 
· Pero non se acometen as duas 
grandes necesidades básicas, 
é dicer o enlace co resto do 
Estado, tanto polo ·norte (Fe' 
rrol-Astúri~s) como polo sur 
(Santiago-Lean, Ourense.-Be·-. 
navente) e a rf:}sfructuración ao 
trazado dentro da própria co
munidade·, co que se conse
·guiriá o acercamento entre as 

· distintas cidades galegas, su
perándose as deficiéncias ac
tuais que situan ás estrada~ qe 
Galiza dentro das de máis peri
gosidade do E~~ado: · · · D 
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• Po_derán apresentarse novas cpalicións por Pontevedra (Páx .. · 6) . 
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X. Facal rompeu o pacto de non, agresión entre as forzas . nacionalistas . 

Altos cargos da Xunta . . 
pagan facturas en ·mán en. actos _eleitorais , 
.M.VEIGA 

Facturas que entidades ou 
persoas tiñan q.té agora 
pendentes con . algunha 
Consellaria están a ser 

· pagadas, en moitos casos, 
mediante o procedimento 
de cheque en man, en 
lugar da transferéncia 
bancária que seria 
pertinente. Tamén os 
receptores de primas 
están a recebir cartas 
persoais. O sistema de 
personalizar o pago, en 
plena campaña eleitoral, 
por dirixentes políticos con 
responsabilidades 
institucionais, viña senda 
xa unha prática habitual en 
tempos do governo Albor 
e hoxe está a ter unha
continuidade, motivo dun 
escandalo soterr~do que 
repercute no desprestixio 
das institucións e dos 
partidos governantes. 

En contra do sucedido en ante
riores comícios, o alcalde de 
Vigo Manuel Soto, ordeou a reti
rada da propaganda pendurada 

das farolas tal e como · ex¡::>resa...: 
mente ordeaba a normativa do · 
concello. A retiráda afectou aos 
carteis do seu próprio partido. 
Este corte coa liña de prepotén
cia deste mandatário socialista 
non se reproduciu, sen embargo, 
noutros lugares. O caso máis fla
grante é o do presideñte· da 
Compañia RTVG, Abílió BemáJ
dez de Quirós, poHtico formado 
na escola do franquismo, de du- . 
bidosa cualificación, nomeado 
en tempos de AP e capaz de re
sistir coma .a cortiza todos os 
cámbios. No momento de escre
ber esta crónica segue a ignorar · 
a decisión da Xunta Eléitoral so
bre a información dedicada ás 
· eleicións. ~ 

González Laxe, en declara
cións xa respostadas polo PP, 

_ deixou patente a mensaxe socia
lista: para que veñan cartas a . 
Galiza convén votar ao mesmo 
partido que . gov_ema en Madrid .. 
O discurso, ainda esi, non se co
rrespondé coa reafidade do úJti..,.. 
mo ano (v.er en páxinas de entra- · 
da a anáJise dos investimentos 
do Estado na Galiza durante o 
govemo laxe). . 

O periplo complétase coa pre
vista onde de inauguracións, por 
outra parte de escasa enverga
dura, dada a inexisténcia de ·. 

-
flagrante e frecuente. Aqui tamén 
·a continuidade dos socialistas 
con todos ós govemos anterio
res ·: faise evidente. A ·presión e 
ameaza subxacente que supón _ · 
ta!. prática explica· ás claras os 
tópicas de c:.¡ue ~Galiza· vota po
der" ou ~o mundo rural está rou
~do cara ao voto progresistan·. 

No_ que· respeita , aos inquéri
tos, .. son eseasos os realizados 
ate agora, con~do todos . eles 
con notábeis irregularl_dades que 
poñen· en dúbida a sua credibili-
· dade. 

A meirande parte dos meios 
de comunicación seguen; . por 
outra parte, a sua dinámica de 

< primar o efectismo -afáqües e 
~ . chistes dos <!Bfldidatos- sobre 
~ os contidos. Noticia de alto ran

go foi, por exempto, o .trunfo por 
Tras considerar desestabilizadOra a catro a dous, no . futbolín,. de 
maioria ~uta en Madñd, Fraga Xosé Guiña sobre o descoñecido 
prega por e1a na Ga~. ~didato do CDS, X. Osório. 

· grandes obras. Un exemplo sig
nificativo foi o do Auditório coru
ñés, ·aberto ate·o dia-15, data na 
que pechara de novo para dar 
co~tinuación ás ot;>ras. · 

Voto poder? 
O pago persoal de facturas pen:
dentes coas institucións segue·a 
constituir unha, prática eleitoral 

Facal atacou ao BNG na 
Coruña 
No tocante ás declaracións dos 

· candidatos, Manuel Fr~ga está a 
voltar os argumentos do ·revés: A 
maioria ·absoluta, perxl.Jdicial, se
gundo el, ·en Madrid, seria bene-

. ficiosa na Gallza. Fraga ademais 
per~itiuse criticar o "-galeguismo 

foJclórico" de Beiras, frente· ao 
. seu "de-toda a vida" que leva "no 
corazón". · , . · 

No mitin da Coruña, Xan L Fa
ca( cabe~ de lista provincial do . -
PSG-EG; rompia o pacto implíci-
to entre as forzas nacionalistas 
de oon atacarse entre si; e · arre
metía- éontundentemente contra 
o BNG, ·ante o asombro dos pró
prios asistentes. O BNG, segun-
do FacaJ, . non se atrevia "a pro::
nunciarse· sobre . a demolición 
das celulosas"; atribuindo ao seu , 
partido o mérito de ter logrado 
que "o Bloque baixara da monta
ña"; sinalando, por outra parte, 
que "se Beiras lle quit~ sobe
raniá á UPG e lla dese ás bases 
eñcontrar:iase co -PSG-ÉG". 

Por último Esquerda Unida, -
cún anagrama pesimameAte ga
leguizado -mantén o ponto do 

. "i" da versión castellana- está a 
espera da chegada de Julio An
guita para reforzar a campaña. 
Os problemas· de reciclaxe son 
abundantes, cun spot televisivo 
rodado en Madrid por Geluco 
-Guerreiro e coa urxéncia de po..: 
ñér a ponto o discursó do líder 
cordobés quen na .sua anterior 
visita a Galiza resaltara a necesr
dade de reforzar.a "cultura medi
terránea", ante o enrubieeimento 
dos seus carriaradas autóctonos. 

' . . 

A exposición dO Presidente 
• MANUEL RIVEIRO LOUREIRO 

Co título ben suxestivo, ·anque 
un algo prematuro, de Memoria 
Gráfica dun Presidente, estívose 
expoñendo na Coruña unha co
piosa colección de fotografía~ 
do ilustre cabezaleiro da nosa 
Xunta de Galicia. De formato 
grande e de lucida apariencia, 
en elas aparece como figura do
minante a vera efixie de Fernan
do Ignacio González Laxe, en 
todas moi ben sacado de frente 
ou de perfil, serio qu sorrinte, 
grave ou brincadeiro ... ; en . so
lemnes actos oficiais ou na máis 
cerne intimidade familiar. 

comercios de material fotográfi
co. 

Xa no interior, o pasmo do vi
sitante vai dende o asombro pe
rante a prestancia presidencial, 
á admiración pola habelencia do . 
fotógrafo, que .sempre aproveita ~
a ocasión' de resalta-la impor
tancia do noso presidente. 
Como debe ser. Deliciosa resul
ta esa foto na que aparece Jordi 
Pujol _inclinándose en reverente 
saúdo ante o noso laxe, moito 
máis teso e afOuto ca o presi
dente catalán, non · hai compa
ranza. Sublime tamén resulta · 
esa foto na que se ve a Gonzá
lez Laxe sentado na beiramar 

. fisterrá, onde morde unha ·her

. ba, caviloso, contemplando alí 
os restos dun _naufraxio, que vén 
sendo talmente o que queda do 
agora · inofensivo ·e noutrora 
ameazante "Casón". ¿Que esta
ría el a . pensar de \ semellante 
caso? 

O narcisismo desaforado de 
todas . estas fotos non ten nada 
que ver coa campaña electoral, 
pois que polo visto · a tal campa
ña aínda non deu comenzo. Em
poriso ben que semella un inten
to descarado de querernos ven
de-la figura dun presidente estu-
pendo, . agudo, humanitario, Peros~ pasmosas son as fo-
competente, e sobre toqo -moi to..s, qs pés non o son menos. 
fotoxénico; Xa de entrada,. no li- ·Os pés de fotos, digo, suposta-
miar mesmo da -exposición, os mente postas alí para comentar 
visitantes son recibidos 'pola fi- cadanseu . panora·ma. O· pé máis . 
gura, recortada do noso presi- sorprendente quizais sexa,· en 
dente, en tamaño · e apariencia dura competencia con outros, · 
natural, t~lmente cos pes no · aquel _no que se explica unha 
chan coma se fose de came e . foto na que ·.se ve ó presidente 
óso, tan ergueito e pimpante, sinalando un mapa de Gaficia. O 
que aínda sorprende a un de o tal pé di rnesmamente ·así: "Ex-
atopar ali en persoa. · Abofé fai posición de cartografía galega. 
lembrar a calqu~ra aquela· xapo:. Fernando González Laxe sinala 

. ne~iña sorriden~e que se "anuh- · Ufl lugar de Galicia nl:Jn mapa'do 
~ia dese mesmo xeito .. nalgúns nordéS español". Por .· incrible 

que resulte, dou té que· a nosa 
terra é calificada ali de -"nordés 
español"·. E non. só -na exposi
ción, senón tamen no costosísi
mo libro (¿qüen o pagaría?) que 
recolle nun gran alarde editorial 
todo o material exposto. · · 

Entre outros pés-chapuza, 
cómpre destacar dous onde se . 
amósan con chafallona desean- · 
sideración tanto a supina igno
rancia como a-falta de vergoña. 
O noso presidente vese nas fo-. 
tos depositando ofrendas florais. 

en homenaxe ós heroes da in
dependencia, - perante senllbs 
monumentos en Buenos Aires e 

· en. Montevideo. -Pois velai que 
no pé de cadansua foto, apare
ce- con:io . explicación a do ho
menaxe no .. monumento a ... " E 
mesmo asi; ·con puntos suspen-. 
sivos: "sustitúese ·bochornoso o 
nome dos respectivos: fundado- . 
res de dous estados americanos 
tan próximos a nós e. t~n impor
tantes na nosa historia. Dende 
logo qu~ aquí ficámoito en des-: 
cuberto a hipocresla desas ho
menaxes de· compromiso, nón 
máis que pára quedar ben, onde 
se vai honrar nestes dous casos 

, non ~e sab~ a quen. ~embar
gantes, de haber un chisco de 
sentidiño e mais un algo de ver-
goña pre~idencial, empresarial, 

organizativa. ou da caste que 
sexa) pou.co había costar saber 

. a quen se lle rendiran esas ho
menaxes na capital . arxentina e 
na capital uruguaia, para poder 
poñer como corresponde, no lu
gar deses nefandos püritos sus
pensivos, o nome de San Marín 
e o de Artigas. · 

.Se nestas causas tan doadas · 
e tan boas de correxir se come
ten a Olios vistos unhas ~Órpezas 
tan abom¡nables, non pode · un 

·menos que pensar en como te-
rán que se-las torpezas nas que 
caen decote os : n~ inclítos 
gobernantes; fóra xa da vista do 

"pobo, naqueles eidos de 'máis 
coidado e de moita máis impor
.tancia. Porque se ñunha exposi
ción pública de intenqión triuri
falist~. montada exclusivamente 

- para o lucimento persoal do 
---~g··E-N·U-N•t;i•P..· ..... : ··.::: ·noso senor·presidente, se exhi-

- be de maneira tan fachendosa-a 
· EXPOSICION ignorancia, a nugalla, a desean-

, -:--pu' BLICA. SE. EXIBE sideracióri e maila torpeza, ¿que 
quedará para os ámbitos de go-

DE 'MANEIRA.TAN bemo, no manexo cotián dos in- . 

FA 'CH ENDOSA A tereses de Galicia? -___,,,.~--=~="""""'~~~-=--=-· -- O que nesa exposición fot~ 
IGNORANCIA E.A gráfica se pon de manifesto, 

. ' -TORPEZA? ¿QUE ~coido eu, é que González laXe,-

QUF;DARA PARA OS ainda. por moito que ·ande a via-
. xar polo mundo adiante, está a 

AMBITOS DE · .. prficticar por forza un manifesto 
GOBERNO NO . e constante in.mobilisn)o. Por-

-___;=-=-=-~.,...- -. ~- ·~.,..,-- que, como ben se sabe por se 
MAN EX O COTIAN . ter moi proclamado,. o que qóm-

DOS INTERESES DE . pre en -España. é non moverse 
· GALICIA~ · para saír _na .foto. E el sae, por 

· certo, mo1 ben. o 
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Segundo · as norm·as ditadas polo partido · parq as eleicións , 

_Cada militante ·.d.o PP 
te.n ·unha-lista de vOtantes ao seu .. ~ ... -

Manuel Fraga afirmaba des
pois das eleicións xerais que o 
PP conseguiría a maioria abso-:-

· 1uta nas autonómicas, "levan.:. -
do a votar a nioitas persoas 
que agora se quedaron na 
casa". O que- non explicaba o 
ex-ministro franquista foi como 
lograrian que~ fosen votar estas 
persoas, pero nunhas "Nor
mas para las últimas 48 horas 
anteriores a las elecciones", 
aparece meridianamente claro:' 
cada militante do PP terá ao 
sel.i cargo unha relación de vo
tantes ' aos· que deberá levar a 
votar. 

En cada lugar terán un des- · 
tes militantes responsábeis, 
con algun colaborador que o 
axude. Estes estarán .dirixidos 
por un coordenador parroquial, 
que, á sua vez, d~penderán 
dun coordenador municipal. 

Segundo estas normas o 
"último dia da campaña", re~
niránse ás "nove horas datar
de, para ultimar detalles con 
toda a . equipa de traballo, en 
cada município". 
, Para o dia anterior' as vota

cións, o 16, non din naqa, déi
xano en branco. 

O dia 17 ás 8,30 da máñán, 
· terán un. "desayuno de trabajo 

para revisar los últimos datos 
de cada parróquia". 

Á unha da tarde realizarán 

CONFLITOS MUNICIPAIS 

un almorzo de traballo "para 
revisar as listas dos eleitores 
·qúe ainda non teñan votado", 
reanudando o traballo ás 2 da 
tarde. · 

. ._. Os métodos, · tradicionais, 
que ernpregan os _do PP para 
"'levar a votar" xa son coñeci
dos: coche do cacique local á 
porta e ao chegar ao coléxio 
eleitoral sobre na man, ou, 
cando nón, aútobus con repar
to de sobres o que supón, 

ademais dµnha infracción da 
lei eleitoral, unha clara coac
ción aos cidadáns. 

No município de Chantada 
estes "axentes eleitorais", asi 
os denomina o PP, recibiron 
un anónimo, iridicándolles a in
fración que supoñia esta · con• 
ducta e as penas que leva con-

- sigo, ao tempo que os conmi
naba a abandonar esá "tradi
cional práctica", .. que até agor~ 
non puxeran nunca por escrito, 

Actualmente govema en minoria en Lcigo . . . . 

Ás el0ici0ns en 
Pontevedra podarán· 
concorrer novas coalicións 
Os partidos · autóctonos galegas 
pod~rán apresentarse nünha 
coalición na repetición. das elei
cións xerais da província de 
'Pontevedra. O Fallo do Tribunal 
Superior· de- Xustiza da Galiza, 
ante a reclamación do CDS, abri
ga a repetición dos com ícios, 
despois dé ter detectado irregu
laridades. que· podían ter afecta
do ao riesultado final, no praz9 
de 3 meses. 

O proceso, segundo a sentén
'cia, deberá repetirse íntegramen
te en todas as suas fases, polo 

-que, realizado o decreto de con
. vocatória, podarán apresentarse 

· · cantos partidos, federacións ou 
coalicións queiran, sen ter para 
nada en canta a anterior convo
catória. 

Esta situación dá pé a que, 
vistos os resultados anteriores, 
alguns partidos decidan coali
garse. Concretamente os parti 
dos autóctonos galegas, que xa 
·nos anteriores com ícios debati
ron a posibilidade de apresentar-
se xuntos, poderian formar para 

·esta ocasión unha coalición elei
toral . · 

Os resultados das 
autonómicas serán 
decisivos. para abrigar aos 
reticentes . 

O BNG afirmou seguir m·antendo 

a mesma postura de ir xuntos to
dos os partidos nacionalistas pé
sie as nasas posibilidades de as-

, censo, pois as votacións demos
traron que cumpren os votos de· 

. todos para conseguir represen
tación. 

O PNG tamén instou, segundo' 
se soubo o fallo do TSXG, a que · 
se acadara canto antes un acor:. 
do para concorrer todos xuntos. 

Coalición Galega, que na ante
rior ocasión fora a formación 
máis reticente á unidade, nesta 
ocasión, ainda que lle fixo outro 
novo chamamento ao PNG para 

· que "volte ao rego" e se integre 
en CG, deixou esta vez a porta 
aberta para esa posíbel unidade, 
afirmando que haberia que nego
ciala despois dos comicios gale
gós e á vlsta ~fos resultados. 

Pola sua banda o PSG-EG ain
da non f íxo pública a sua postu
ra. 

Por máis que os partidos na
cionalistas lamenten a convoca-

· tória de noves comicios que san
gran as suas minguadas arcas, 
alédanse de que selles dé "unha 
segunda oportunidade" de con
seguir a arelada representación 
en Madrid. Uns resultados auto
nómicos desfavorábeis poderian 
abrigar a mudar de postura aos 
reticentes. o 

Quiroga intentará retomár o PXOU. do 85, 
que rexeitara . por tres veces unha corporación. que el presidia 
• FRANCISCO ARRIZADO/LUGO 

No núnforo 401, 
correspondente ao 20 de 
Setembro, apontabamos 
que "O PXOU puña _·contra 
as cordas ·ao Governo de 
V. Quiíoga", e que "a 
aprobación do ,Plan Xera.1, 
para o Concello de Lugo, 
dependia moitq de tres 
concellais do Grupo ., 
Mixto.". Tal como 
pronosticábamos así 
·resultou. Compre, lago, 
falar agora dun alcalde Luis Asorei, á esquerda,, e Vítor Pérez, xeStores_ dos proxectos do 85 e 89, res-
noquéadO. ·Contado, aos ' pectivamente - . . . - . · 

organizadores do · - no". Respeito do seu papel no 
combate, no·n lles conven -Goncello precisou: "Supedito a U.n alcalde secuestrado 
que v. Quiroga abandone miña continuidade no cárrego ao Asi · definíu Juan Fernárid~z por-

feito de que.sexa posíbel a reali- tavoz do PSOE, a Vicente Quiro-
o cuadrilátero: Polo de zación do traballo de adaptación · ·ga. "O alcalde tomou unha .mala 
agora. do Plan do 82 nun tempo razo~- decisión .e non remataFá a léxis-
Choca que Quiroga~ despois de bel. En todo caso, dentro desta latura no cárrego. Vai ser un al-
ma·nifestar q'ue non agardaba · Lexislatura, por suposto, e con calde· secuestrado. O Plan 85, 
"'.cantadas" dos tres concellais todas as garantías xurídicas, téc..: · que veu retomar este señor co 
do grupo mixto e que·, antes de nicas e políticas, de que vai .ser apoio do PP, fol devolto á Cor-
que iso pasase, se iría p~ra casa, . así, .nese prazo má~imo". Deberá poración -cando AP era · mqioria 
dea 0 peito, agora; _por todos contar con respaldo político da- no Concello· de Lugo que, presi-
eses . gr~pos de presión ·que, bando e con · compromiso públi- dia, tamén, Quiroga. · Plan que 
dentro do Concello ou fóra en co de sacar -o traballo ~diante. · devolvera a própria ·Xunta de AP · 
toda unha série de' entidad~s e . Deb.erase · contar, ta~.e~, co (autora da adaptación c;ie Lei do 
grupos empresariais, foron, -de . aprno · dos sector~s . soc1a1s _que Chan a-Galiia) que asinara o Go-
vagar, tirándolle aterra de debai- se opuxeron, pubhcamente,. a verno qe Albor". 
xo dos pés. este Plan do. _89. De ta!, ~ane1ra 

bespóis de novas contradictó- que as f"!led1das n~~esana~, ,no 
rias, na prensa diaria de dias pa- . tc;>cante a susp~ms1on de hcen-
sados, Quiroga retoma a pala- c1as, que habera de fac~rse, cun 
bra, desbotando afirmacións.an- plan ou ·c~n outro, sexan, c::iar~-
teriores e algunhas .expectativas . mente ~poiadas, ·e, co.mo pnme1-
criadas, e de~colgóuse 0 luns, , ra medida, sexa~ estimados _to-
día· 4, decindo: 'Vaise retomar 0 ~os os C?ntenc1osos f?resenta-
PXOU. do 85. Isa obrígame, ta- dos. Ta~to poro ~P. Camara de 
mép a 'mudar a Equip~ de Gover.- Comercio, CEE, 81spado, etc. 

- . Sig~e precisando o portavoz 
do PSOE: "Quiroga desperdiaiou 
únha ocasión de ouro, pr:imeiro 
para a sua saida persoal, pero, 
tam$n, para o po~o de Lugo e 

. máis da Corpdración que, des
pois desta crise, fica despresti
xiada dabopdo. Todo esto des
pois que .rexeitase e aprobase, 

alternativamente, até · catro ve
ces, o Plan do 85 que, agora, é 
sobre o que se quer bascular a 
política do Concello". 

A exp'resión de "alcalde se
·cuestrado" non vai desencami
ñada. _ Constructores de Lugo, 
co,mo Jaime López, !asuro Díaz, 

· Hipóli_fo, Múñoz, Pedrouzo e al
gún máis sen desbotar a certos 
arquitectos foron, nesta ocasión, 
concelláis ha sombra. Dentro do 
Concell.o, Enrique Álvarez (voz 
do todopoderoso Cacharro), 
Ulloa Vence, Teresa Daviña, Nú
ñez Carreira e algun tránsfuga do 
Mixto, marcaron a dinámica que · 
levaron a Quiroga a esta posición 
tan delicada. Un alcalde que, na 
rolda de prensa, advertiu que 
"non responderia a pergunta 
nengunha. relativa a · valoracións 
políticas,' ·persoais ou políticas, 
de ninguén da Corporación. To-· 
dos t~ñen o meq respeto se sigq 
como alcalde, vai ser desde 
unha postura "institucional" e, 
por suposto, o máis lndependen
te posíbeL Volvo repetir 'que, en 
-rematando este labor1 abando a 
actividade política. E un tema 
que non ten volta de folla". 

Querando curarse en saude 
"non quera esclüir a ninguén. 
Oferézome a todos os grupos do 
Concello para que colaboren, 
desde a postura que queir~n. 
máis ou menos crítica, na elabo
ración do. documento do Plan. 
Tamén aos grupos soCiáis:· sindi
catos, organizacións empres.a-

. riais, veciñáis, ecoloxistas, etc." 

.. Governo en mi noria 
Quiroga .con!§l solucionar a crise 

cun governo no que, os 9 do PP, 
nen os 6 do PSOE van estar. Se
ran 5 da CPG (un deles Quiroga) 
e 3 lndependentes. Os tres que 
o apuntillaron. 

Vai prescind ir de certas atribu! 
cións para Concellais-Delegados 
que suplirá con organizacións 
afins, nas que, funcionários 
"cualificados" asumirán funcións 
executivas. Causa que, dixo Qui
roga, vense facendo xa en Con
cellos galegos. A Alcaldía asu
miu, persoalmente, a área de ur-· 
banismo e, por tanto, a dirección 
dos traballos de revisión do 
PXOU. 

Ternos que 'engadir que outros 
concellais, no Grupo Mixto, que 
completan os 25 do Concello, ta
men estarán do bando do Alcal
de. Algun chegounos a precisar 
que, despois de dez días de in
certidume, o súpeto pronuncia
mento de Quiroga veu por facer
lle. caso a certas enquisas que lle 
dan a niaioria, no Parlamento 
Galega, ao PP. 
- Enquisas e compoñendas xa 

que, segundo certas fontes, es
taría por médio parte da presión, 
xa mentada, dos cinco construc
totes máis fortes de Lugo o tema 
do vertedeiro, controlado, en.Tei
xeiro. Tema no que, apesar~s da . 
senténcia do Supremo favorábel 

· aos veciños, hai unha operación 
montada, "legal" que lles pode 
sair. ,Estes dous eixós servirian· 
p_ara a continudade de · Quiroga. 
Ainda hai quen · dubída do . re~ul
tado. Pqis, caso de "gañar, con 
maioría absoluta, o PP iria xa de 
Jrente a pota Alcaldía. Xerite mal 
pensada .que non conta cos .Pfc-

" tos de cabaleiros!! \º 
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· Aéabo de dar un ha mostra de pensar sempre-que o centro de 
.que _é EU ~que non quixo partí- gravidáde dunha coalición teña a 
· ~ipar nos acordos polític9s ~on- forza no sucursalismo; ou que a 
cretas de mobilizacións conxun- ' alternati"~a do -PSOE fose condi
tas, ·de darlle unha dimensión na- cionada. absolutamente no pacto 
ci9nal galega á taita da erase - de mínimos polo naci.onalismo. 
obreira. EU tena sectori~lizada, Se se suscrebe ese programa de 
EG desenténdese diso. Se en- mínimos o BNG ' nón vai entrár 
.tendemo·s por acordos de es- ' nunha coalición de governo co 
querda un proxecto de unidade PSOE pero tampouco vai esixir, 

. organizati.va ou de alternativa, a en absoluto, que as forzas nacio-
. e~querda española · na Galiza nalistas · qué subscreban ese . 
es.tá na outra. banda do proce~o pacto de mínimos de govemo, 
de· autodeterminación no que ·o , . non podan entrar. Seria · factíbef 
nacionalismo de esquerda está a que unhas o fixerañ e o BNG 
traballar~ EU. non pode pretender non, pero que se · mantivesen 
que haxa: acordos i.mitários, e, eses acordos mediante un pacto · 
r:noito menos de alter-nativa de de laxislatura. 
esquerda na Galiza áo redor da Pero pensa .·que· se vai a seguir 
cuestión nacional e, moito me- talando despois da unidade do . 
nos, da unidade organizativa, nacionalismo? 
candq EU n.on está disposta a· 
renunciar a ser unha sucursal do Si, vai$e seguir talando. En prin.;. 
apªrello de IU a nível do estado, cipio hai quen pod~ pens:ar que 
significa· que. é unha mera correa exiSten tres posibi1idades: 
de l:rasmisións. Se esta·· fose Unha unidade orgánica sobre' 
unha mera cuestión formal e or- a base de que todo o nacionalis-
. ganiz,ativa non teria importáncia; · mo chamado de esquerd~s se 
·pero EU está no ..... estado Español refunda nunha só organización 
tan dentro da estratéxia do gran partidária; un partido, cunha defi-
capital trasnaCional, e.orno 0 nición ideolóxico-política, como 
PSOE, defendendo os mesmos ·por exempta· propón EG, un ·só 
postu.lados a respeifo da CEE. partido nacionalista socialista e 
Unha alianza con EU, que non . democrático. · 
fas~ coxúntural, levarianos a A outra hipótese seria a inver-
caer na estratéxia ·do gran_ capi- sa: que dentro do BNG ·entrase 
tal. Esa é a gran diferéncia. o · PSG-EG, .do mesmo xeito que 

hai partidos xa dentro do BNG. . 
A tercelra al~ernativa seria a de 

'Non está_n contra Fraga todos os que 0 din' 
. Falando de unidades e .enterídi
mento~; como van influir estes 
comícios autonómicos no mapa 
político do nacionalismo? 

· acordós pontuais. . . · · . . 
Quera deixar claras as posi

c_ións ao respeito desas tres hi
póteses. · ·· . 

.A. EIRÉ 

A estratéxia para despois 
das eleicións, os pactos 
no nacionalismo, o papel 
dos diferentes partidos 
políticos e a liña · 
conductora que move ·a 
política do Bloque é 
analisada por X. M. Beiras, 
candidato' a Xunta polo 
BNG, nesta entrevista. 

Cales son as causas de que o 
BNG apresente eses 12 pontos 
mínimos? Semella que os pode
ria asumir calquer outro partido. 

O. BNG considera que nesta co
xuntura histórica é necesário 
apresentar unha alternativa de 
governo que sexa factíbel dentro 
do marco político actual. Hai 
dous feixes de medidas nas que 
pivota o conxunto do programa. 
Un o ~otar ao Governo gal~go 
dos instrumentos necesários 
para exercitar unha política eco
nómica e financeira que xeren 
unha inflexión no proceso de de
pendéncia constante no que está 
ensarillada a realidade económi
ca galega. O outro é o conxunto 
de ordenación territorial e organi
zación da administración territo- · 
rial a nivel comarcal, de médio 
ambiente e de comunicacións 
. tanto internas como co exterior.'_ 

O BNG escolleu, de toda a sua 
alternativa programática, 12 pon- · 
tos, obxectivos básicos e indis
pensábeis de mínimos de acción 
de governo para a próxima lexis
latura. Ao facer isto está tentan
do lograr que os cidadáns saiban 
perfeitament~ sobre- que bases 
de compromiso actuaria o BNG 
cos votos que recade. 

En segundó lugar está actuan
do en congruéncia coa sua teses 
de proxecto comun. Nós pensa
mos que para dar o salto. nece
sário que precisa o país, através 
da instáncia pc;:>lítica, · é ·funda
mental que haxa acordos políti
cos sérios dentrQ do campo das 
forzas _galegas autóctonas. · A· ser 
posíbel no : seu conxunt0, por .. 
máis que o BNG sexa a forza po
lítica galega que está máis a.es- . 

querda. 
Eses pontos serviran como 

base para un Governo naciona
lista e, se non é po'síbel, para 
coaccionar á forza sucursalista 
que pretendese firmar un pacto 
de lexislatura. · 

Pero ·o PSG-EG acúsaos de 
apropriarse deses pontos, de 
collelos do traballo parlamentá
rio que fixeron eles. 

Camilo Nogueira non sabe definir 
as suas posicións políticas máis· 
que por re-feréncia ao BNG. Se
cadra esquece que nós fornas a 
'única forza política que en Se
tembro do 87, cando se apresen
tou a moción de censura e a pro
posta de investidura do Governo 
de coalición, non apoiamos a 
moción de investidura e que, en
troques, apresentamos o único 
proxecto de medidas urxentes, 

·OU 'de mínimos de Governo, que 
se leva apresentado desde que 
existe a autonomía. Aí o BNG xa 
espuxo cales setian as condi
ciói:is baixo as que apoiaria a in
vestidura dun Governo alternati
vo. O PSG-EG e Camilo non só 
votaron afirmamente senón que 
tres días antes · dirixíro.nse aos · 
socialistas para oferecerse a go
v~rnar con eles e que prescindi
ran de CG; sen terse amarrado 
.nengunhas condicións de míni
mos. 

Da · L~i de Bases é de onde 
emanan eses· doce· póntos. Es
querda Galega nunca . fixo nada 
análogo, polo tanto non ·11e dou 
nengunha i'mportáncia a esa afir- · 
mación, mais _que a qu~ hai que -
darlle á dun dirixente político que 
fala esquecendo, voluntariamen
te secadrá. os · ántecedentes -da 
actuación política do BNG. . 

A apresentación destes 12 pon
·. tos ou da mesma Lei de Bases 

'UN PACTO ENTRE 
·os NACIONALISTAS 
NON IMPIDE QUE UNS 
PODAN ENTRAR NO 
GOVERNO E OUTROS 
NON' 

non é x~gar no cámpo ·autonó
mico? O BNG pensa que <»Es
tatuto pode resolver os proble
mas da Galiza, abandonou xa a 
bandeira -da · autodetermina
ción? 

A autodeterminación é un Rtdce
so, ou non é máfs que unha pala
bra. O :BNG está inxectándolle 
enerxia a ese proceso e· dándolle . 
orientación e dirección política; é 
a única forza que o fai na· Galiza. 
O prox(Jcto comun é un proxecto 
de avance nese proceso de au
todeterminación. Resultaría ab
surdo pensar que-o BNG, porque 
simplesmente fai concreción de -
propostas e utiliza o marco polí
tico existente para forzar a má
quina, o que fai é acomodarse e 
deixarse asimilar· polo marco au~· 
tonómico. 

'FAGAMOS 
ACORDOS 
PROGRAMÁTLCOS E 
VEREMOS SE É 
CERTd QUE AS 
DIFERÉNCIAS ENTRE 
BNG E PSG-EG SON 
MÍNIMAS' 

Asi dito soa moi· ben ... 
· Non· son palabras.· Cal é un dos 
mo~ores fundamentais do proce·-
so de autodeterminación? O mo
viinenfo obreiro.· Cal é a táctica 
política do BNG no proletariado? 
Estar na vang~rda _de todos os . 
combates e tentar que ~ eses 
combates que se dan en pohtos 

·Os catro ·anos da próxima lexis-
latura van ser anos cruciais para . 

. o desenlace das principais con
-tradicións que están marcando a 
· dinámica política da Galiza. Con- _ 
sideremos que se houbese acor- · 
dos suficientes dentro do ámbito 
nacionalis_ta, estaríamos .en con
dición~ durante a p"róxima lexis
latura de acelerar a tendéncia da 
correlación de' forzas entre as or
ganizacións estatais ·e autócto
nas. Esa tendéncia existe. Inclu
so · hai un dato moi recente: . o 

- BNG non só ·canta cun -7 ,5 por 
cento do eleitorado fixo, senón 
qué o 4~ · por cento dos votantes 
do PP e do PSOE afirman que, · 
de non votar a estes partidos, fa-· 
ríano ao BNG. 

·.Dada esta conxuntura, e ainda 
que o BNG poderia actuar_ con 
xusto egoísmo políticq, o que 
pensamos é qlle o nacionalismo 
debía ser · capaz de traiisformar 
en feito o que ainda hoxe é unh·a 
tendénéia. Cando -o nacionalis
mo sexa heexemónico habaeria 
que deslindar os campos que a 
cada organización lle correspon
desen no espectro do naciónalls
mo. 

LJn .dos obxectivos é que a al
ternativa retrógrada e fascistoide 
do· PP non recupere o poder que· 
mantivo xulgádo ao povo galega. 
Nós estamos disp·ostos a xogar . 
a fondo _para · impedilo. Pero ta- . 
mén sabemos que só o ~ BNG 
está disposto a . isto. Cando se 
·tala de todos contra Fraga non 
están todos os que son nen son 
todcs os que están. · O PSOE 
sempre apoiou a Fraga nos mo
mentos difíciles e EG tampouco 
é fiábel, chegaria con recordar a 
entrevi_sta de .Camilo con ·Fraga 
ou a actuación no concello de 
Vigo. 

· A primeira é pór os carros an
tes que os bois. O BNG é unha 
frente, dentro del hai partidos e 
colectivos. Ademais · é ideolóxic, 
política e órganizatiyamente, plu
ral, polo que ·- é unha esixéncia · 

. absurda que o BNG teña que re
nunciar a esa fórmula, para gon
vertirse nunha. amalgama . e me
terse todo dentro dun partido, 
nl_!n partido socialista e demo
crát\co. Que farian entón .os co
mlfnistas; e non só os da UPG ' 
os marxistas, os progresistas .. '. 

. e, .sobretodo porque untia·frente 
.representa unha organización en 
virtwde dunha estratéxla política: · 
Non é- só · a cuestión formal de 
frente ou partido, ser-tón cuestión
dá estr~téxia á que serve unha 
frente. A viabilidade ou non ten 
que dala a, própria sociedade e, 
o BNG, hoxe cada vez acáda 
mellares resultados. 
. A entrada: do PSG-EG non te
ria ~or que ter problernas. Nós 
nunca rexeitarrios a un partido.·O 
PCLN cando·se formou tivo cabi
da dentr:o do ,BNG. O PSG .. EG. 
pode entrar no Bloque sen per
der a .sua identidade. lso poderíá 
ser obxeto de neg.ociacións. · 

Os procesos de ur'lidade son 
iso, procesos e deben contem
plarse· como · tales e os acordos 
non tenen· por que ser meramen-
te pontuais. . · 

O BNG considera moi positivo 
que se na proxima lexislatura 
~non se chega a un acordo de ac

. tuación ünitária dentro do ·nacio
nalismo, se faga; se é viábel, en
tre o' PSG-EG e o BNG. A nós 

. parécenos miellor ese· acordo 
programático, máis alá dun rnero 
acordo pontual, que unha fuxida. 
cara ac;!! n~e que plantexe unha 
L!nida~e orgái:iica, que, ademáis, . . d~terrninados da~ base producti

va c:ftJe se hilVéJr:len e organizar. 6 
entramado .no seu conxunto. E aí 
·é ·onde o BNG s.e queda só. Nén 
EU, nen CC.00., nen EG qu?<e- · 'E · · -
ron satler riada das ·mobiliza- · · SQUERDA UNIDA 

. pase pola desaparición dó BNG;~ · 
- d~ria ocasión que se puxese de 
nianifestp en que medida hai in
congruénqias ou incompatibilida
des entre as alternativas políticas . 

' cións de OutubrÓ do 87 p~ra te- ESTÁ CLARAMENTE 
cer unha conxunción do proceso · NA ESTRATEX' IA D'O 
mobilizaaor. Polo tanfü·, s'e o . . · -

· BNG está _na·vangardá do moví- GRAN CAPITAL' 
mento obreiro, .. non se pode di- . 
cer qu~ o_ que está é ádaptándo- . 
se ad marco autonómico. 

. Esqu~rda Unida crit!caos, preci- · 
samente, por non querer a 
ali~nza da es·querda. 

Descartado o PP -só q~eda ·a .· 
posibilidade de que o nacionalis
mo teña unha masa crítica sufi
ciente para ser a alternativa ou o 
núcleo dun governo, non hai que 

· concretas · e entre os plantexa
mentbs ideolóxicos políticq$ de 
ambas formacióm;, ou hai afini
dades .. Cal. é a postura de EG so
bre o capital tr:asnacional?-Non é 
a do BNG... Fagamos acordos 
programáticos e veremos se é ou 
non certo isa-que din por a·í de 
que non se xuntan cando as dife
réncias son mínimas. · o 
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-REINÓUSTÁIALIZAQIÓN DE FERRÓL 

Na comarca ainda non-dan creto á .. ins~alación ·da· SIV · 

·o ·governo cede unha .parcela de Astano· 
1·iqu.idando d~finitivamente ·o estaleiro 

' . 

• E. SANFIZ/FERROL 

"É moi traballador, ven 
bot(;!rlle a primeira pedra a 
unha indústria e a 
derradeira palada a outras 
tres". Así reza' un ha viñeta 

- realizada polo débuxante 
Xaquih Marin "que se 
poderia denominar 
humorística senón se -
correspondese coa tráxica 
realidade da comarca de 
Ferrol, onde os anúncios 
de novas . factorías · óu · 
contratos millonários en 
lugar das "trolas -
consentidas"· que dicia 

. Tierno-Galván, convírtense 
en dramáticas bro'mas 

-. para -os miJleiros de · 
·traballadores 
desernpregados que 
residen nos ~unidpios 
que beirean a ria de Ferrol. 

Despois de tantos anúncios, 
posteriormente desmeñtidos, é 
lóxico que o cepticismo sexa a 
tónica dominante na comarca, 
ante a nova confirmación da · ins
talación da fábr:ica- italiana de vi
dro. Cepticismo que aumenta 
ante a grave insisténcia . dos 

·. meios informativos sinalando a 
relación existente entre a confir
mación italiana e a posterior ven
da da empresa estatal española 
ENASA. Ditas informacións ase
guraban que unha adxudicación 

_da apetecida empresa á transna
.. cional flAT c;ontribuiria a qLJe o 
governo italiano adoitase unha 
decisión clefinitiva sobre a SIV. 
Pero resúlta que primeiro se pro-

ptio · gover:no español na derra
d~ira fase das négociacións, alu
d1ndo ao excesivo custe dado 
que as obras de desvío da N-VI 
teria~ que ser acometidas polo 
MOPU. O executivo optou por 
ceder entón unha parcela de As-
tanó .adicional, na que actual
mente se ubica o taller de blo
ques planos do estaleiro para 

. que a fábrica de vidro poda ins
g talar toqo o seu complexo. 
~ Segundo manifestaron certos 
~ dirixentes sindicais da factoría de 
g Perlio, a eliminación dese taller 
~ seria un duro golpe para Astano, 
~ somentes entendíbel na pers
~ pectiva do seu peche definitivo. 
~ Sen o mencionado taller, un dos 
~ máis ávanzados da Europa, o es-

Manifestación de traballadores de Astano en Ferrol taleiro de Perlio veriase impedido 
para construir buques e moi .difi
cultado para realizar artefactos 
off-shore. 

duce a confirmación da .instala.:. 
ción da fábrica de vidro en Féhe 
e máis tarde o governo . central 
adxudic~ Enasa á transnacional 
alemana Man-Daimler&BEnz, co 
que o temor dunha nova marcha 
atrás dos itafianos volveu a cun
dir. na comarca ferrolana. . · 

Os temores e preocupacións 
non rematan aí, senón que ta
mén se refiren ás modificacións 
do proxecto inicial · da. factoria 
que foron anunciadas, apesar qe 
non éxis~ír polo momento cons
táncia documental nen no Coh
cello de f ene nen en ámbitos 
sindicais de ditos cánibios·. · 

. Acabar _con Astano 
No proxecto inicial da SIV con
templábase a realización· dun re-· 
cheo na. Ria para ubicar ali certas 

. dependéncias da nova factoría, 
asi como 'un peirao de atraque .. 
Cc;>mo queira que i~a . intenció-n · 

causaría grandes peruxícios no 
banco marisqueiro das Pias, do 

. que viv.en perta de 2.-000 per
soas, ocasionáronse as primeiras 
protestas das Corifrarias de Pes- · 
cadores.que ·denunciaban que se 
pretendía "vestir a un _santo para 
espi~ a outro". 

~s p·ratestas e a própria difi
culdade técnica do recheo pro
xectado, fixeron percurar outras 
alternativas. O Concello de Fene 
ofereceu desviar .o actual trazado 
da Nacional VI,_ cedéndolle asi o 
terreo por onde ·discprr~ actual
mente a estrada para corrtpensar 
a. non realización do recheo. Isa 
parecia a saida máis viábel e con 
menos prexuícios para ofertará 
fábrica "italiana a$ parcela_s · de
mandadas, pero obrigaria a reali
zar outro recheo, este en zona 
marta por onde· discorriria a futu- · 
ra estrada. Ao parecer esta alter
nativa , foi descartada polo pró-

Nesta modificación do proxec
to inicial poderia residir a razón 
última das resisténcias italianas a 
'Confirmar esta inversión, pois 
que aprece pouco creíbel que a 
determinación última, polo mo
mento, se adoptara só por un in
cremento de subvención, que se 
pode calificar de ridículo (do 58.8 
ao 60.4%). Se a decisión tam
·pouco -dependeu da adxudica
ción de Enasa --dadn.que ao re
mate a Fíat quedou sen o precia
do pastel- o núcleo dos citados 
cor:itacfos só pode atribuirse ás 
esixéricias italianas de meirande 
cesión de terreas . 

Fontes cercanas á direción de 
Astano aseguraban, "off the re
cor9": "A equipa directiva do es
taleiro pelexou moi seriamente 
en contra da perda do taller de 
bloques planos pero ao remate 
tivemos que ceder". O 

. •Campaña do PSOE con
tra a augardente. A "Unión 
de Consumidores de Gatida" di
fundiu un comunicado no que 
arremetía contra a augardente 

. artesanal galega, afirmando que 
"non podemos arriscamos a in
toxicacións". Esta campaña con
tra a nosa augardente, estaba 
alentada polo PSOE, concreta.:. 
mente polo ~x-deputado · Feli 
Blanco, qoe foi ·membro da di
rección da UGT' e responsábel 
de "Unións Agrárias" i 

O Sindicato Labrego Galega 
arremeteu contra estes militantes 
socialistas, en regueifa con outra 
ala oureñsán' do PSOE, pergun
tándolle cando se intoxicou al
guén co augardente artesanal, 
algo que non ocorreu coa indus
trial e recordaban o caso do me
tílico. 

Esquecia a UCG as análises 
realizadas pala Xunta nas que se 
poñia de manifesto que a augar
dente artesanal, a maioria consu
mida polos própios agricultores, 
entraba dentro das normas co
munitárias. 

hai que lembrar como antes de 
proibirse, por motivos fiscais, a 
elaboración artesanal da augar
dente, a Administración xustifi
cábaa en base a que non reunia 
as suficientes garantias sanitá
ri~. o 

• Cada garda terá que re
tirar un mínimo de coches 
coa grua. A Xefatura da Policia 
Municipal de A Coruña afirma 
nun comunicado feito público 
que todos aqueles axentes que, 
"sen causa xustificada", con
cluían a sua xornada laboral dán
d?lle pouco traballo a grua, se
ran sancionados. 

O Concello coruñés considera 
que "tal como están os estacío
namentos", non debe baixar dos 
cinco ve~ículos por grua, ainda 
que expon que o traballo normal 
de cada grua é de 8 a 1 O auto
móviles, pero que nos últimos 
meses os policias, so mandaban 
retirar uns 3 coches. 

O servizo de grua en A Coruña 
foi privatizado, afirmándose que 

. a empresa concesionária é afin 
ao PSOE. O 

•Gal iza, a máis deficitária 
en servicios. Os núcleos de 
povoación galega sitúanse á ca
beza en canto a déficit de in
fraestruturas e equipamentos se 
retire, moi alonxada da m'édia es
~atal, segundo se desprende dun 
informe da Dirección Xeral de 
Análises Económicos. 

Na Galiza o 31,54 por cento 
das vivendas non teñen abaste-

- cimento de auga conectada a re
des de distribución, cando no 
caso do estado esa porcentaxe 
é só de un 3, 18 por cento. 

En canto a rede de alcantarilla
do repr~senta déficits superiores 

_ aos da distribución de auga . 
. !'Jo gue se._ retire a pavimenta- _ 

c1on so o 21 por cento das ruas 
están pavimentadas, contando 
as carreteras que atravesan as 
vitas e outro lugares, pois hai que 
ter en canta que estes porcenta
XE;!S .r.~fírense aos núcleos de. po< . 
voac1ori. · No tocante a auga ta..; 
mén consideraron as "traídas" 
r~~lizadas conxuntamente polos 
VIClnOS. · ·. . . 0 ; 
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ESPEC,ULAÓÓN Á BAIXA_ cos PRÉCIOS DO _LEITE 

Seria outro paso no "esfarelamento Gta agroindústria galega 

A a~fíxia planificada do Grupo 4rsa 
.A.E. 
o impago do leite ·. -
a máis de 30 mil gandeiros 
por ,parte de_empresas do 
grupo Larsa acusando a 
falta de liquidez, semella 
obedecer a unha estratéxia 
planificada desde os · 
centros· de decisión 
económica que tratarían,,. 
de desmantelar a iste ., 

·grupo lácteo, de capital 
inteiramente galega, e dar , 
outro paso adiante na 
destrudón do noso tecido 
industrial. 

A debeda de mais dé 15 mil mi
llóns contraida a principios ' do 
mes de Decembro por empresas 
do Grupo La'rsa con máis de 30 
mil gandeir'os galegas, ao non fa
cerlles efectivo o pago mensual 
do leite, ten duas dimensións-in
terrelacionadas pero diferentes. 
Unha, evidente, a dos problemas 
que isto lle acarrea aos produc
tores; a outra non tan explícita, 
o intento de desmantelar este 
grupo de capital inteiramente ga
lega. 

Os labregos afirman que non 
son ~les que teñen que financiar 
ás indústrias e suplir a falta de 
liquidez, pois esta é a causa, se
gundo a Administración, coa que 
se entrevistaron representantes 
do Sindicato Labrego Galega, de 
que os pagos non se realicen no 
tempo debido. 

O Subdirector de Industria afir
mou tamén aos representantes 
sindicais das Comisións Labr~ 
gas-SLG que a empresa "está/ 
nun bon momento" e que "o pro
blema é mínimo". 

A que é debida lago a situa
ción, "esa pequena falta de liqui
dez"? Serian várias e diver5as as 
razóns que levaron ao Grupo 
Larsa a unha caréncia de diñeiro 
na caixa que lle permita efectuar 

os pagos. 
Entre as máis importantes citar 

a débeda da Administración cen
tral e do Banco de Créd_ito Agrí
cola por restitución ás exporta
cións, montantes compensató
rios e leite escolar; que levou a 
"Lactea Agrícola Rodríguez S.A" 
a destiñar diñeiro líqwdo ás in
versións. 

Por ou.tra banda a CEE ainda 
non recolleu tampouco a mantei
ga para intervención, como de
bería ter feíto. 

Os socios maiOiitários de Lar
sa, tamén compraron o 40 por 
cento das accións, impedindo 
que caese en mans de capital 
estranx_eiro, pagándoas co patri
mónio empresarial. 

Por se isto -fose pouco unha 
empresa multinacional á que lle 
tiña vendido leite en pó, voltou
se, a última hora atrás no acor-

CINCO EMPRESAS SUSPENDEN PAGOS EN DOUS MESES 

rñanecen cruzadas de brazos sua ·situación de liquidez e os la-· 
sen facer nada alegando q'ue non bregas ollan non só como baixa 
teñen· por que inter-Vir nd sector . o précio do - leite, senón com·o 
privado, ainda que ao tempo quedan indefensos an~e as multi- · 
anúncien subvencións para a So- . nacionais que · se fan co merca-
ciedade Italiana do Vidro ou para do. ,,. 

- as ·celulosas, · por citar só duas Parece· que a Xuntá o que pre-
empresas de capital. extranxeiro. · tende é enfr.entar á~empresa cos 

"Seria moito pedirlle .<;¡ue · a· productores, cand() precisamen-
Xunta poña en práctica créditos _ ·te foron estas indústrias, as qu~ 

-· blandos através . do Bancos de . firmaron os contratos homologa
Qrétido Agrícola e fndustrial"?; _dos do leite, mentras as que nón 
perguñtahse os representantes trasforman aqui os atacaron 
~e :comisión Labregas. · · frontalmente, vendo asi con;io-

Pero a Política da ~nta, ema- agora caen as negociacións de 
nada da CEE afravés .do governo préciós que estabá-. aberta e 
Central ' é totalmente -outra. Os anúncian as baixadas de 1 O pe- . 
sectores a subvencionar son, _ setas litro ·para os próximos me-
precisament~, os que ·entran en ses. 
contr~di~ión co leiteiro;. é ~ice~ o Comisións Labregas afirma 
maderreiro e as suas rndustn~s ~ que a solución non pªsa nestes 
tr~nsform~doras que, ademars, · momentos "por desbandad~ de 
erran mo1tos _menos postas de _ grupos ou coperativas buscando 
traballo que. o secto,r lacteo. indústrias que paguen, porque, 

§? entre outras causas, , non ternos 
s - Pretenden enfrentar aos · a garantía de que mañán non su-

do, adequerír1dolle a outra em
presa _coa que comparte mérca-
do na Galiza. . 

Pero o auténtico detonante da 
crise produciuno unha ent!dade 
creditícia que comezou a devol
ver os talóns bancárfos que Lar:. 
sa daba como pago, criándose 
unha verdadeira desconfianza no 
sector bancário que lle cortaba a 
liña de descanto e lle imposibili
taba a obtención de cretas,· algo 
cada día máis difícil dadas as 
medidas dictadas polo Banco de 
España. . 

Esta atitude da entidade credi
tícia que alarmou ao sector é to
talr:nente incomprensíbel. se te
mas en canta que, precisamente 

. esa mesma aixa, tíñalle concedi.:. 
do un empréstito de 1000 millóns · 
de pesetas uns días antes. · 
. Mentres tanto as Administra
cións central e autonómica per-

labregos coas indústrias ceda o mesmo". 
A situación de Larsa (:teriv9u As·CC.LL., qu~ teñen anuncia-
deste xeito cara unha situación da unha mobilización para o día 
·que poderi-a voltarse perigosa ·se 11 en Gompostela, . reclaman, 
non se lle pon pronto remédio. ademais dos pagos das débedas 
Pero, intimamente unido ao des- . por parte da Administración e a 
tino do grupo leiteiro, vai tamén , posta en práctica de créditos ~ 
o de parte do sector gandeiro. · blandos, que esta interveña no 
_ Os labregos, despois de- estar tema dos contratos e ·se estude 
dóus meses sen-cobrar, acucia- · a posíbe! participación dos· pra
dos pola nece$idade dese diñei- . dutores na merca das accións de 
ro . para: manter as explotacións. ·empresas lácteas en crise. 
comezan a alarmarse e van cam- Miguel Méndez, un dos res-
biando de empresas. recolledo- ponsábeis db sector lácteo do 
ras. - SGL- CC.LL. afirma. que "des-
- As lácteas foráneas aproveitan truindo as mesa~ de précios, ·os 
a ocasrón e lánzanse eñ rapiña á . contrat~. e acabando coas in
büsca de clientes facéndolles o dustrias que trasforman na Gali
favor de recollerlles o leite. Perci ~ za; xa non lles vai facer falta apli
poñén d1::1as condicións: a primei- car as cuotas do leite; pois teria
ra que van. pagar até dez pesetas _ mas un sector destruido". 
menos. A segunda que llo reco.:. LARSA s~guirialle asi aos pa-
llen individualmente, nunca a.co- sos dados por Mafriesa. o que 
pertivás ou a comunidades, .que signlfi-Go1,J a._destrución do sector 
poderian ter logo moita máis ca.,. cárnico, é unha baixé\ considerá;-
pacidac;je de presión. qel.nos précios. Seguiri~ a des-

~ LARSA perde asi miles de li- trución .do tecido industrjal gale-
tros de leite polo que empeora a go. : o 

• 1 

Mar S.A. é a quinta empresa de conxelado que suspende pagos 

Os pesqueiros de altµra, 
entre a ·caida dos précios -e· a crise dos caladeiros -: 

• 1 • ' 1 

A suspensión de pagos da 
empresa Motopesqueros 
de Altura reunidos, Mar 
S.A., emblema da indústria 
galega do conxelado, ten 

. en situación de alarma a 
todo o sector pesqueiro. 
Sindicatos e armadores 
concordan en que a 
situación" límite dos 
caladeiros de África é 
política de importacións 
masivas de terceiros 
paises colocan· ªº motor 
industrial g·alego por 
exceléncia á beira da 
ba111carrota. Con esta son 
Cinco as ·suspensións de 
pagos de empresas de). 
sector no pr~zo de doüs 
meses. 

res culpan do recorte de espá
cios nos que poder faenár á un ha 
política pesqueira do .Gover"no 
central (ver A NO$A TERJ1A nú
mero 382 e. 403) plenamente en
tregada aos critérios do bloque 
econó'mico dominante na CEE. A , 
pesca galega de altt,1ra está a ser 
entregada como sub-sector en 
prenda para os intereses comer
ciais de Alemaña, Franza e o Rei
no Unido no resto do mundo. Só 
así.se pode entender que os bar- · 
cos galegas, pioneiros nas cos
tas de Terranova xa Jnon podan 
faenar. nen no Gran Banco, o Fle
mish Cap ou o caladeiro de .Es
cote que queda por fóra das 200 
millas de Canadá. Bruxelas e os 
governos de América están da
cordo en poñer límites aos con
,xeladores, mesrnó ·en situaeións 
nas que non se xustifican biolóxi
ca nen operativamente ·os límites 

. de capturas ou as vedas. Pero 
xunto con esta política restricti-

0 ,sector do conxelado está a vi- · va, nos caladeiros do continente 
ver a tensión insoportábel dun europeo os próprios paises_ ·da 
mercado en sobreoferta, no qu~ · · CEE impoñen recortes aos pes-
· as precios atinxer.l mínimos 'his- .cadores galegas que non existen 
tóricos, xunto cun amarre parcial . para calqueroutro . país memt;>ro 
da frota ·como consecuéncia da nen par~ terceiros pa.ises . . Esta · 
crise dos cáladeíros.-Os arm~do- situación levou a afirmar ao pre-

I • 

sidente da Cooperativa de Arma- crito no que solicitaba á Limita-
dores de Vigo, en declaracións á ción de. importacións. Pero todos· 
ANT (13 de Abril) que de conti- o.s requerimentos de carácter , 
nuar a polílica pesqueira concer- proteccionista dos ar:madores 
tada entre o Estado e a CEE, os - non deron resultados. Os précios 
barcos galegas poderia:n trasla- qos princijJais produtos pesquei-
dar a sua base a algún porto do ros co"nxelados aportados pola 
Norde de Africa ca q_ue Q Merca- fr.ota ·galega (merluza, calamar e 
do Comun Rerderia a condición pota) acadaron o 15 de Agosto 
de segunda poténcia pesqueira deste ano n íveis inferiores áos . 
mundial. Para os armadores, as., . que tiñan hai , dous anos. ó cala
facilidades. concedidas á .pesca mar inteiro pasG,Lt de ae vender 
·en todo o mundo son superiores _por riba das 200 pesetas quilo -a 
para os paises hon integrados· na 85. Préviameñte a Organización 
CEE. de Productores de Buques Con

A suspensión de pagos de Mar 
.S.A., é á última ·da lista. Desde 
'hai deus meses declaráronse as 
de Alimentos del Atlántico, Erala, . 
Pesquerías del Atlántico e. Eice
mar: No ano 1-987 rebasárónse 
nun 50 por cento os continxen
tes de importación de pescada 
.conxelada previsto pola normati
va comunitária e. nun 60 por cen-

, to os de füetes de pescada. A · 
Organización de Produtores de · 
Pesca Congelada, d~ Vjgo remi
tira1 Un escrito ao Fondo .(Je Re
gulación y Ordenación de Merca
dos de los Productos Pesqueros 
y Cultiv9s Marinos, ·FROM un es- _ 

geladores de Merlúcidos y Espe
cies Vari§ls,(OPP-3) deu liberda
de aos seus asociados· para que 
vendesen ao· précio que estima
s~n oportuno. Esta liberalización 
de précios perseguia a introdu- . 
ción no mercado de 35.000 tone
ladas de calamar importado. _Un 

. comentário asin.ado . por Fernan
do Domon!e, publicaefo no Diario 
16 de- Galicia do · pasado 23 de 
Ago~to indicaba que os précios 
de referencia de espécies como 
a pescada baixaran máis ·do 75 
por cento ... Os produtores vense 

, abocados a vepde~ a estes_pré
cios pela saturación dos arma- · 
céns frgoríficos e dos· mercados. 

e pola _necesidade urxente de 
dispoñer de tiquidez. Os armado
res -califican a· situación de deli
cadísima e ase.guran 'que somen
tes ·podérán subsitir as ·empresas · 

· que teñán diversificado a sua fro:::_ 
ta". -

A empresa Mar, S.A. está con
siderada como adiantada e pro
motora -do seitbr ·do conxelpdó 
galega. Nacida como cooperati
va -de comercialización agrupa ás 

· firmas ·Cordelerías Mar, Mutua 
Mar, Puesto Piloto Principal, ·Ser- · 
vicios Mecánicos de Flota, Flota
mar, Servicios /?esqueros Por
tuarios e Mar. En médios banca
rios, o pasivo do grupo Mar si
tuase arredor dos 3.000 millóns 
de pesetas. 

Segundo . dados . facilitados 
pola INTG, a frota conxel~dora 
viguesa ten 300 O'arcos que xe
neran · unhas capturas de 
200.000 toneladas anuais. O em
Rrego médio direito por barco é 
de 35 perso_as. "De seguir esta 

. ~ituación a primeiros de ano o 
problema pode reventar porque 
Nam íbia poderia reducir a frota a 
uns cen barcos, c'unha ruina para . · 
Galiza superior á da reconversión 
naval". · D 
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍST~CA --· -- _______ __:___ _ ___;,,_ __ ____ 

:. A MNL critiea o labo.r lingüístic_o da Xúnta nestes· dous anos de xestión 

Despois de dous anos a ·campaña Mellar en. 
galega, sen rematar· ·por falta'.-de calidade nos _· 
spots de tv / · · 

) 

A Mesa pela Normalizáción 
Lingüística ven de facer 
pública unha información na 

. que se analisa o folleto de 
"Xestión dun Governo"· · 
editac;tn pela Xunta de 
Galicia no apartado de 
normalización. lingüística, 
sinalando como en doüs 
anos apenas s~ realizou plan 
algun gastándose 54 _millóns 
que ainda non se _ 
xustificaron plenamente na· 
campaña "Mellor en galega"·; · 
Pala sua banda o Governo 
Civjl ·de A Coruña puxo eri 
'circulación unha nota que 
clarifica que· o idioma galega 
tamén é subalterno do 
castellano en Galiza. 

oiJ ben a campaña resultou inno
- meábel -ou consideran que na rea.ti
. ·dade non . existiu. A estás alturas 

aínda ·non se sabe nada dunha par
te delka, a referida a "spots" publí-

. cítários ' televisivos, retirados no 
seu dia pbla alarmante falla de calí- · 
dade. Qs libros sobre a lexislación 
d9 galega mal repartidos e as lámi
nas en · vez de ser repartidas dun 
xeito organizado polos_ e~ta~leci
mentos -están á venda nas líbrarias , 
ao prédo de 3.000 peseté!s o xogo. 

presentación exterior, viaxándose 
a Madrid, Frankfurt, Paris, Berlin; . 
osaka, Brown (EEUU), etc ... a feiras 
internacionais que xunto cos cur-. 
sos ·no estránxeiro ocupan unha 
térceira parte do informe, máis pa
recido a un ·~tqur operator" ·con sé
rias preocup~cións polas encruci- · 
liadas mundiais que pola pros~icá 
realídade lingilíst1ca da sociedade 
galega". - · 

·. A MNL tanién entra a criticar o 
· apartad9 . de publicacións "agrava

A ·car$ncia. de planificación .leva do todo pala edición' de obras por 
a que non haxa ·en todo o informe -simples capricho persoal como se 
unha s_é_ experiéricia institucional o car:go de Director Xeral se tratase · 
de impulso do idioma en ámbitos dun mecenazgo( ... ) sen ter realiza-

. desgaJeguizados .. Constantemente · do un só estudo sobre a situación· 
se cae no anecdótico (un vídeo de real .do idioma galego n~ nosa so
Celso Emílio Ferreíro, un disco ·con _ ciedade, e fóra de calquer posíbel 
poem¡:¡s -'musicados do · mesmo · programación ou planificación". · 
va~e dunha calidade ínfima,etc .. -.), A nota finaliza sinalando a soe- . · 
actividade~ impróprias desa Direc.,- . dade do actual Director Xeral de 
ción Xeral". ·Política· Lingüística, "ao que non se 

A MNL analjsa as_ reivindicacións . -r . t 
1
• •• , t" lle faí caso nen dentro do seu pró-

que neste folleto de propaganda.fai . ' ' OUf opera OfS lnQUIS ICOS. prio partido nen á hora de transmi.:. 
a Xunta de Galicia. "Cabe resaltar A MNL sinala que a Dirección de .:' tir as reivindicacións das organiza
º esquencimento total da flamante Política ~ingüístíca ·cobre moí ·ven cíóns de base aos seus superiores 
campaña "Mellor _en galego" na o apartado de preséncia no estran- no Governo. A sua función é, sim
que se gastaron 54 millóns de pe- xeiro_, irorilZando, ."a única activida- plesmente, a de soportar o tirón 
setas, o cal resulta pasmoso, pois de coberta con certo celo foi·a ·re-- dunha contra-relóxío". · D 

·'O coñecimento do c~stellano ·9 ~n deber e. a· do galega .só un direito' 

, O Governo civil e a, cé>oficicllidade 
O Gabinete Técnico do Governo 
Civil de A Coruña eríviou a dife.,. 
rentes · organismos e persoas 
unha circular que .resume toda a 
filosofía lingüística da admí_nís,. 
tración. Reproducirnola, traduci-

ao galega poís que o idioma 
en _ _que se elaborou é o castella
no, e ª denominación que enca
beza ó papel timbrado incorre na 
ílegalidade de empregar_ o ·topó
nimo "La Coruña". 

"Á éooficialídade · de línguas 
hunha Comunidade . Autónoma, 

_ pode orixinar ·situacións corifliti
vas, se non se ten un coñecí
mento ·claro da normativa sobre 

· está matéria.·De feito, en data re
cente, oríx.inouse- un . pequeno 
conflito nunha dependén~ia da 
Administración Periférica Estatal 
na nosa província, pola preten
sión dun administrado· de que a 
denúncia qüe faCia oralmente en 
galega ante un funcíonário, fose 
redactada p9r este no mesr:no 
idioma, excedéndose nas suas 

: atribucións e conculcan_do o dí
reito do. funcionário a facelo en 
castellarib. 

· · En previsión de que casos 
análogos ao referido podan pro~ 
ducirse, parece comenente di
fundir sucíntame~te o dísposto 
legalmente na matéíia; drérivado 
do contido da Constitución es
pañola do 1978, Estatuto de Aut
nomia de . Galicja do 1981, leí 3/ 
1983 _de Norm_alización Língüísti- 
ca, aprobada polo P-arlamento 
de Galicia, e senténcia do Tribu-

-nal Constitucional 82,83 e 84/ 
1986, de 26 de.Xuño e· que, moí 

· resumido, é º' seguinte: 

1°) No território da ·Comunida
de Autónoma de· Gal iza existe 
cooficialidade Ungüística, son 
idiomas oficiais o castellano e o 

·-galega. 
2°) . _O uso _polos particulares de 

calquer língua oficial, galego ou 
castellano, oralmerte ou por es-

-crito, ter .~fectívamente plena va.:. 
lidez xurídica nas relacións que 
manteña con calquer poaer pú
blico (estatal, autonómico ou lo-

. cal) radiGado no território da Ca-. 
munidade Autónoma de Galiza) 

3°) ~s actuadóns administrati
vas na Galiza serán válidas e 
producirán os seus efectos · cal..: 
quera que sexa a língua ·oficial 
emprégáda. 
.- 4°) Se ben o administrado ten 

, un díreito subxectivo a ser res
pondido na língua·oficial elexída, 

··non pode facerse esixéncia a un 
, funcionário c.oncreto, . senón á 

Administráción ~n abstracto, ~ 
quen adoptará as· medidas pára 
que tal díreito sexa efectivamen.:· 
te satisfeito:· 

5°) o-. funcionário · que ··aten da ªº administrado poderá usar cal.,
quera dos idiomas. oficiais, pero , 
se o administrado ésixe ·que se 
lle atenda en castellano, será 
este o idioma empregado, xa 
que o seu coñecimento é un de
ber, mentres que. o do galega é 
un direito. · · D 

A Coruña, 7 de' Novembro do · 
1989 

O Governador Civil 
Ramón Berra Pereira ·o: 

·.-

Escritor, xornalista, 
guionista de cine,· Carlos 
Reigosa autor de obras . 
como "Homes de tras da 
Corda" e "Crime en 
Compostela" -primeiro 
prémio Xerais de novela-, 
edita agora "Fuxidos de 

Sana", un libro no que 
retrata a vida de sete 
guerrilleiros anti-franquista 
galegas, produto en moito 
casos da investigación 
xornalística que realizou 
desde o ano 1975. O libro é 
outra aportación a maiores 

Carlos Reigos·a 
'Cincocentas persoas é unha cifra 

1ap~oximada ·dá xente que estaba 
dos m~ntes galegas entre _ 1936 

• XAN CARBALLA 

Tanto no prólogo do seu libro 
. como na presentación do mesmo 
falou da guerrilla ~amo a últím,a 

· gran aventura ·e referiuse a que 
" se teñen feito,sopre a mesma hí-
. pervaloracións ídeolóxícas. Cal é · 

o sel) xuício completo. sobre es-
tas duas afirmacións? -
Eu xulgo através do que teño lído 
e atópome cunha realídade que 
flOn creo que é discutjbel: uns li
bros que din todos· eran míticos 
foitadores populares e outros que. 
din ase~inos da pior · caste. · Des7' 

pois . dunha aproximación que 
pode considerar can.do menos 
ria, .hai que dicer _que había 
todo, que houbo moi disti~tas e 
pas e que se superpuxeron. vári 
loitas. Eu . digo, como invitació 
que os · historiadores o estude 
fondo, que teño a sospeita de q 
debaio de todo isa había unha 
volta campesíña, moito máis 
do conceito maquis, do canee 
típico de resíst$ncia armada a 
franquista ·capitaneada por un p 
tido ~hamado Partido Comuri 
ta de España- máis alá de to 

· íso . había algo· que quedara 
mentad? da República. e níngu 
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das que teñen ido saindo 
nestes anos, sobre un 
momento da nasa história 
recente habitualmente 
escuro e que en 11 Fuxidos 
de Son a" adquire un ha 
dimensión humana 
apai.xoante. 

astante 
a guerrilla 
952' 

pudo recoller, que foi unha tensión 
campesiña. 

Cando certo campesiñado co
mezaba a tomar unha pequena ini
ciativa colleun0 a guerra e non tivo 
capacidade · de reciclarse, entre 
outras causas probabelmente por.
que os .doutores tiveron oportuni
dade de irse para as Universida-

. des de BueAos Aires ou México· -
non o digo como crítica---, pero 

. moitos .l~bregos pillados nesa si
tuación víronse· abrigados a írense 
ao mente. Porque ninguén marcha 
senón é abrigado polq- necesida-
de. · 

Eu vin que había unha hipe~a-

!oración ideolóxica do proceso 
tanto desde- quen atacaban como 
dos que o defendían. Coido ql!e é _ 

-hora de que a ·catarse envolvente 
sobre esta situación remate e te
rnos que empezar a falar de feitos 
reais: quen eran, cantos eran, que· 
.facian e por que o facié;in. 

1 . . 

'COMO INVITACION A 
QUEóS . . . 
HISTORIADORES O 
ESTUDEN TEÑO A 
SOSPEITA DE QUE 
DEBAIXO DE TODO O 
PROCESO DA 
GUERRILLA HABIA 
UNHA REVOL TA 
CAMPESIÑ-=A-=-'_ ,;....;;_. -"-----

Desde a miña perspectiva de 
xornalista considero vital facer 
boas recollidas de documentos e 
testemuñas p·ara que despois 
veña quen faga un estudo. Pero 
non se poden · facer valoracións 
antes de coñecer o fenómeno. 
Ten talado dunhas ,cincocentas 
persoas no monte e despois hai 
moita xente de apoio, ou sexa 
que non é un movimento que se 
poda minusvalorar. 

lndubidabelmente que foi impor
tante. Pero quero insistir nos dous 
factores: primeiro é un movimento 
forzoso. Eu diferéncioo do movi
mento lago da caída da froote as- -
turiana, onde moita xente escolleu _ 
o monte como unha posibilidape 
de subsisténcia pero tamén de or
ganización para resistir, mentres 
que na Galiza non foi de resistén- _ 
cia na sua orixe, senón para so
breviver. A xente botouse ao mon
te de fronte porque · aó que era 
coma el pegáranlle un tiro. A partir 
dese fenómeno, do movimento de 
fuxidos, hai despois unha forte po
litización -léxica-, e está ben di
rixido por uns magníficos cadros 
e organizadores, converténd0se 
nun movimento de resisténcia ar
mada antifranqui~ta, pero iso é 

~ posterior. -
En segundo lugar, a respeito da 

cifra, estimo que talar de cinco
centas persoas é acertado e eu 
mesmo penso que seria capaz de 
~stabelecer o retrato e o reparto. 
E unha cifra bastante correcta de 
xente no monte entre o 1936 e o 
1952. 

'~ XENTE BOTOUSE__ 
AO MONTE DE FRONTE 
PORQUE AO QUE ERA 
COMA.~E~L----:=-=-=::-:
PEG"ÁRANLLE UN TIRO' 

O aparato de informa~ión do 
franquismo foi guen de ocultar 
durante anos a existéncia desta 
xente sublevada. Pero ese es
quecimento, ese siléncio, parece
estenderse no tempo. 

Hai un feito radical: o réxime non 
cantaba . os seus éxitos. A ·marte 
de Ponte coido-que ten seis liñas 
na "Voz de Galicia", esa é a ver
sión oficial que chega dese _feito. 
Hai que diferenciar iso de cando-o 
réxime se sinte ·seguro, polo ano 
1949, ·que son páxinas e páxinas 
dos xornais con xuícios interminá-

A partir do 49 .existen individuos cando falei - con estoutros dician 
saltos, cada una coa sua história, "Na Coruña? Había catro tolos pe
apaixonante; pero sen ter -a ver · gando tiros pero non foi unha cqu-
cun movimento de fuxidos... · sa ·como. a nosa". _ 
... con caracter político? A Federación de Guerrillas ten-

un tremendo orgullo da sua capa
Nalguns ca.Sos. Foucellás é un Cidade organizativa, ·$en. elev~r a 

- home qué nese momenté:> deixa de _ belixeráncia, ou sexa sen chamar 
ter carácter. político: can.do ven de a represión sobre -eles. - Mentres
A .Coruña a Pontevedra, ·e pódese que 0 Exército Guerrilleko e a que 
encadrar nunha unidade que se- _entón era a IV Agrupación de Es
gue mantendo os esquemas dun- paña, a "Agrupación Pasionaria", 

· ha org!lnizaci~n, en guerrilla ~I bó~ era moito máis virulenta e as suas 
tase fara. Qu1za porque -esta mo1 · actuacións chamaba m?is a repre
queimado porque ven· de situa- . sión nas suas costas. E-certo·que 
cións tremendas. Eu insisto nesa se se mede pala violéncia, polo 
dimensión porqL,Je é a que ninguén exercíció de . combativjdade, as 
lle interesa. Tomando- o caso de unidades de A Coruña foron moití- _ 
Foucellas. ~Acababa. de ser expül- sima máis activas qüe as oufras. 
sacia daqui a sua muller que r:norre Pero é que a intención da Federa
no exilio de Valladolid de cancro, ción -de Guerillas ·de _León-Gálicia 
aos. tillos non os ve, ... é unha si- era pasar.case desapercebida nos 
tuación de cerco tal e probabel- combates e pórén ter unhas bases 
mente non se integrou porque a de apoio para que os aliados che.: 

- situaci_ón o sobrepasaba. gasen e atopasen unhas unidades 
A respeito de Foucellas, lsat:>el rrii!itare~ JunCiohando. · 
Rios que foi queri achegou a ae-
nigno Andrade á política~ non es
taba - nada contenta da reseña 
biográfica que vostede tixo ~ na 
Encicl9pedia Galega. -

Falei con Isabel Rios e debo dicer 
que a versión dela estabq ideoloxi
zada, pero a única imputación que 
me fixo na que non estaba de 

'HAI VARIAS_ 
RESISTÉ~N.:..:.._C:.=.IA"---S---'--~ 

ARMADAS NA GALIZA 
E DE TERRÍBEIS 
DISCBEPÉ..:.:..:N:::;.:C=.:,..IA~S--
ENTRE ELAS' 

que son ca-partícipes coa resis
téncias. Pero as que subiron ao 
monte directamente pasáronno 
nioi mal. - _ 

O tema non está esgotado, que 
é o que lle queda a vostede pór 
-facer na investigación sobre este 
proceso? 

Duas causas absolutamente nece
·sárias: un libro de-história que non 
esqueza que ·está talando qe per- . 
soas. Eu son un defensor conti
nuado e apaixonadó do libro de 
Hartmut Heine, pero _ comparto a 
crítica que se_ lle fai de que non _ 
parecen seres humanos os 'que ali 
se descreben. Até certo ponfo pa-: 
·réceme fundamental o Ubro de 
Heine e eu deixei un libro qué es
taba a facer con Xoán López Rico. 
E ese. libr.o do que f~lo non só se
ria da história" estricta, tamén da 
ficción. -

T-eño o proxecto de facer unha 
novela que desenrole os mecanis
mos que fun . descobrinqo que se 
producen nun proceso tan longo e 
tan duro. -

Vostede está preparándo un 
guión para unha peiícula sobre 
-Foucellas?· 

A- película cháma~e ·'.'Maquis" ·e 
non está feita sobre Foucellas, 
ainda que a idea se deu porque se 
consideraba -o seu nqrne un bon 

-acordo era no conceito "mulleire
go" . .Posterlormen'te falei· coa filla 
de Foucellas e díxome que estaba 
moito máis de acordo co meu tra
ballo que co que lle dixera Isabel 
Rios a ela, pero que lle mpJestaba 
moito qu~ o tratasen de "mulleire-· 
go". Obsérvese que neste libro 
puxen que "era atractivo para as 
mulleres", e iso coido que non se 
pode negar. A miña versión é co
rrecta pero non teño incove_niente 
en mudar unha palabra por outra 
expresión sinónima se iso afecta á 
persoa. 

reclamo.' A película non vai ser -
Hái várias résisténcias armadas biográfica; pero detrás da história 

'~QUI HOUBO UNHA 
UNHA REPRESIÓN 
TERRÍBEL FUN 
AMBENTE DE_-__ _ 
INDENFENSIÓN XERAL' -

na Gal iza e -de terríbeis diserepán- ·-están quizá tamén causas-de Fou-
cias entre elas. No Congreso de cellas. . 
Casaio do 1946, onde socialistas - O guión -trafa de recoller un 
e comunistas rompen -apesarde mundo externo que h_ai arredor de_ 
que ainda apareza disfarzado · ó duas personaxes: un rapaz novo, 
conflito- por causas tan concre- comunista, moi politizado, n~ fase 
~as c9mo s_abotaxe -si ou sabotaxe final da República, e un anarquista 
non, se_é lexítimo pór t.lnha carga . que vai reconvertendo o seu pro-~ 
nunha via -do tren ou non. Non se --- ceso ~merital - "todo o que penso vai 
trata duíl ·nível teórico, senón -de oco"rrer pero non ·o vou ver eu". 
temas concretos, se a muller ten ·Esa dialéctica que _leva a µn a di-
sítio no monte ou -non· -os socia- cer "hai que actuar xa" e a outro 
listas_ din que non e os comunistas "non hai que a_ctuar, xa está ac-
que si- , etc .. , tuado_". Ur1 vai dexenerand0- nunha 

acomodación e no prob.lema de A recente morte de Enriqu~ta 
·otero e·iso qúe di abrigan á per- . identidade, e o outro, cunha ativi-

dade combativa moi acusada, e 
gunta: incorporouse ª muller á - que v~ que por ise camiño non vai 
loita da guerrilla?- . a nengures. O t~rríbel é que aque
A incorporación da mulle,r ao mon- .les personaxes non tiveron opción 
te é tan doente, tari sofrida e tan · algünha, q4izá si ii::idividualmente, 
terríbel que merecería capítulo · pero non como ·organiz-acións: os 

Como xornalista vostede di que aparte. Poderiase entrevistar a al- ·aliados abandonáronnos e topá-
non ·ten que facer un xuício de gunha persoa que estivo en unida- ronse a quen, ·tranquilamente, ·or-
valor, pero a sua própria aborda- des con mulleres.·· aí non podes ganizou a represi6n . ~té varrelos 
xe xa leva implícito un xuício. separar que eran homes e mulle- do . m?pa. 

Tocar este tema si é un xuído de retnha muller subía ao monte por Historia, literaturá e 
valor. . - várias razóns, pero irnos escoller -xornalismo 
Comó influe o feito de que o gol- - unha: descobrian a casa onde es-
pe militar do 36 trunfase na Gali- taba el, e saía detras do seu· noivo Na sua obra ten máis considera
za á hora de analisar a realidade porque viña a represión. Se o ción "Crime en Compostela" a 
·política prese_nte? ·mozo morria .a dinámica na que "Homes de tras da ~orda" 
Hai ·uns feítos facilmente analisá- entraba esa muller era tremenda. E eu penso que é superior esta úl-
beis:· a guerra na Gal iza non existe ~odo resumilo nun caso do que tima, literariamente. "Crime en _ 
pero -si unha represión moi qura. omito o nome. ~sa m_uller_ s~b~ ª~ Compostela" sai cando a xente o 
Nas guerras _ os exércitos teñen a mon~~ e mata_n ao companeiro,-hai espera e "Homes de tras da Cor
"n:iania" de laminar as-suas reta- reumons d~ntro da. un1d_ade par~ da" podía sair dez anos antes ou 
gardas, .deixalas convertidas en saber cal e o seu destino, se e _ - dez despois, porque fata dun in
lugar onde se pasean - tranquila- unha . muller de todos, e ela ten . tramundo que ainda é, e estaba 
mente e derivar di so un apoio sen que f1xa~s~ con outr~ home .. · t~- tratado cunha violéncia específica
gastos .de enerxi_as. Aqui ho~bo mos que f1xarnos na epoca .ta~en e unha festividad~ natural. .En "Cri
_unha represión terríbel e _un am- para ver cales eran as relacion_s me" o. desafio foi outro, ·eu deixa
biente de indefensión xer~I. Como n:~ller!home ... abortos en _con~!- ba a cidade e antes de que se me 
influe ese .fenómeno de falta ~e c1~.ns 1~umanas ... Esa perspectiva esquecese co'rrin a escreber algo 
Qontinuidade? MoJ negati~am~nte non ha1 que pe~dela. - . no que pensara moitas vece~- - -
no sens9 da ve;tebración social, P~ro a . respe1to da pergu~ta: s1 - E tanto nestas duas obras como 
hoxe sen consolidar Probabel- . hab1a mrntas mulleres organizadas f · .d , .

11
. h . h 

mente se tivese posibiliaade de políticamente. Nos xuícios multitu- _nastreden ª~da f~u.edm da d~I ulngaª 
, · d' , · , d von a e mot e m1 a . e 1vu - -verse consolidade ·Hoxe tena unha . 1nanos_ que seguen as gran _es ción. · · 

experiéncia, unha tradición, un . caídas dos. anos 48, 49 e 50 vese 
exercício e. probabelmente tiña que os apo·1os e~taban compostos -Diria incluso que_ máis que vonta-
unha forma máis responsábel de en grand~ medida por mulleres, de é forr:na de ser: Se -pudese es-
estar rra política. Non teño certeza - coller unha profisión nesta -vid.a 
sobrejsto, só unha sospeita. seria un "cor.iteur" bretón ou un 

' ~P . .' INCORPORACION · contador de -cantos persa, que 
sentan nunha esqt.Jina a narrar his-

DA MULLER .AO tórias. Reaimente góstame investi--
beis. Na guerrilla -reproducíase a divi-

No tempo dos combates máis sion política ·que houbera durante 
· duros -nos a'nos 45 e 4E)-;- a~ a República? , 
versións son de pot.icas liñas. ReprÓdúcese ~té o · 'e*trem·ü de 
A morte do Piloto deixa ver unha_ que cando falei con xentes do 
intención asañada de extennínio, Exército Guerrilleiro de Galicia; 
cando xa desde os anos -50 era xentes da parte de A Coruña, ne~ 
menor a incidéncia da atividade - gaban ·a existéncfa da Federacióñ 
guerrilleira. - de G_uerrillas de León-Galicia, e 

MONTE É TAN galas,· pero .sobretodo contalas _e 

ººENTE TAN SOFRIDA qüe se entendan. Son capaz de 
=-.;=..==..:.....;::....:....:~• ~-, : sacrificar páxinas e páxinas con 
E TAN TERRIBEL QUE · tal de que se entenda o que fas, 
.M ERECERIA CAPITULO que é o que xustifica a literatura. 

· Tirándolle ao de divulgador todo 
APARTE' cóntido moralizan~e que poda tero 

. ,._ 
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o suplicatório a Alcalde ~estionouse sattándose 9s prazos para. evitar que puidese estar n~ tribuna dé oradores 

!.} 

· F01ipe. González reel~Xido -nunha sesión · 
márcada . pola repetición de· eleitións e a entréida .de . HB · 

~ -- . . . . 

• TERESA T9DA/MADRID 

. Os discursos do Rei e Felix · 
P.ons o pasado d.ia 6, 
resaltando ,as virtudes do 
sistema parlamentário e a 
fluidez do funcionamentO 

· das institucióhs, püxeron · 
un broch~ de oropel á máis 
curiosa sesión 
~parlanientária habida·, 

- desde hai moito tempo. 

Agora ábrese unha etapa de 
inestabilidade. · González · confir
f!lOU _todo o seu , governo, sen · 
mover nen· ·unha silla, _ á espera 
da próxima moción de confí.anza 
á que 'anunciou que se someterá 
en Febreiro do 1990. Entremé-

, días, · previsibelmente, ' celebra
ranse as eleicións en Melilla, 
Pontevedra e Múrda, e o· Con- -
greso quedará constituido plena-
mente. · 

. Para entón, · quizais, . Felipe 
González, o· seu governo, o seu 
gr~po , parlamentário e alguns 
dos demais grupos .terán corise
guido ·quitarse do médio a incó
n:ioda preséncia dos deputados 
de HB: Preséricia, si, porque ain
da que non ocupen os seus ·es
canos o seu peso planea por 
todo o hemiciclo. 

.' ·-. É,dicer, en resumo, celebrouse 
0 : debate de investidura e cum
pliuse· coa mecánica parlamentá
ria. Os prazos cobríronse en for
ma. Pero a realidade política ra-

lentizouse e aprazouse até Fe
breiro. A cámara deberá meterse · 
de cheo cos presupostos xerais 

. do Estado, que non ·poden espe
rar . moito máis. Porén, paréce 
moitísimo máis preocupada por 
procesar ao· deputado de HB An
·gel Alcalde, que . substitue · ao· 
asesinad.o Josú Muguruza. 

A celeridade coa que se trami
tou o suplicatório para que o xuí
cio poda fixar.l3e e Alcalde sexa 
procesado e devolto ao cárcere 
foi unha das mciitas notas cha- -
mativas da sesión de investidura 
que comeio~ o pasado 4_ de _De
·cembro. Incluso se cónvoeou un 
pleno que non. estaba previsto 

. ¡¡>ara que a cuestión quede resol
'ta imediatamente, pasando por 
enrriba , das . necesidades dos 
partidos que acordaran non facer 
pleno . na semana do 1 O ao 17 
para poder deaicarse ás elei
cións na Galiza. 

o imperativo Jeg~I 
A ·película desta sesion incíase', 
como na§. boas p_elículas de sus
pense¡ coa .incógnita sobre o que 
ia facer HB. Por máis que a for
mación- a.bertzale o tivese expli
cado en roldas de prensa, unha · 
e outra vez, houbó moita xente · 
que esperou desde "númeritos" -
·de algun. tipo até que pasasen 
polo aro. · . 

A ~hegada dos J res deputa
dos, Angel Alcalde, ltziar Aizpu
rua e Jon ldigoras _:._f:snaola ain

. da non pode reincorporarse-- foi 
espectacular. !mediatamente .ro-

T.RANSFONDO DE CORRUPCIÓN NO·GOVERNO PORTUGUÉS. 

deounos un cordón de policías, do· Ángél Alcalde na Comisión do 
- e non. precisamente.para lles ofe- · Esta(uto. de Deputado. Era a pri

r::ecer protecció_n. Os tres o~upa- · meira vez ,que se citaba a alguén 
ron os escaños e foron saudados en persoa. por un caso si.milar. 
por alguns deputados de to'rzas Normalmente as alegacións con..: 
como o CDS 'e o PNV. Outros .tra_a concesi.ón contraa o suplí- _ 
parlamentário.l3; sobretodo do catório se a,presentan por escri
Grupo Mixto, proc'uraron s_entar- to. Buscárano a víspera para que 
se lonxe deles, pero apesar de- recibise a citación como fose. 
ses feos xestos non houbo de- Acélerando os prazos até o in-· 
niasiadas tensióris. sospeitado e ·saltándose as nor-

Pronunciaron claramente a fra- mas,· apesar de que se quixo dar · 
se "por imperativo legal" cando a impresión de comprilas escru-

. se · 1tes pediu xuramento , da pulosamente. A cousa é impedir, 
Col'\stitución e foron expuls~dos como sexa, que Alcalde puidese 
do hemiciclo. Vários.ministros re- intervir desde a trit;luna de orado-
buliron nos seus asentos acer- res do Co,ngreso dos Deputados. 

· candose a González cando. Án- Afinal tiveron que ampliar o pra-
gel Alcalde, que das ·durísimas zb. _ 
condicións carcelárias de Herre- Solucionado o problema, a 
ra de la Mancha pasara en 24 . Xunta de Portavoces adoitou a 
horas á moqueta do Congreso- decisión de que os catro esca-

. quedou .ollando ao candid~to _a nos de HB seguian contando á 
presidente dicíhdollo todó cos hora de computar a maioria ab-
ollos. . soluta. Foi postura xeralizada 

Ao dia seguinte, 'deputados e dos grupos de oposicion e o 
xornalistas coincidfron en vµlorar PSOE tivo que tragar con íso . 
que o comportamento correcto 
estivera do lado de HB. Nas críti- · 
cas. á atitude inflexíbel de Feli 
Pons, esixindo o acatamento sen 
paliativos, mistúranse motivos 
moi diversos pero coincide case 
todo o mundo.· A opinión xerali
zada é que debe habe~ certa f!e- . 
xibilidade, e ademáis que HB ten 
prac~icamente gañados os recur
sos que poda apresentar. 

Maioria absolutá como 
fose 

, -O dia 5 ás 14 horas, ~st~ba _cita-

Moi pouco antes, Felix Pons 
chamara aos tres deputados, e 
como non ·estaban presentes, 
considerou que ldigoras e Aizpu
r:ua perderan as tres oportunida
des de xurar a -constitución e por 
iso quedaban en suspenso. Asi, 
o PSOE tiña a maioria absoluta, 
ainda a risco de que se confirma
se a perda do. escaño de Melilla, 
como · ocorreu _ moi pouco des-
pois. . 
· . Mentres, no hemiciclo, desbru
llábanse os discursos do candi-

o acto fathi9o da. intervehc;ao de-Cavaco ·na tv / 

dato e as réplicas dos portavo
.ces da oposiCión, sen que ista 
parte tiv.ese maior relevo ao lon
go de todo o debate . 

A reacción dos partidos da 
oposición 'ao acorrido cos dous 
escanos de HB foi imediata. 
. Agarrándose a iso obrigaban a 
Felipe González a ·pactar con 
Mardones e a que o seu partido, 
o PSOE; non conte con maioria 
en organismos como o de RTVE, 
que debe renovarse· agora. Claro 
que co que oco'rra cos escanos -
pendentes pouco pode facerse 
neste sensitod. 

De que todo se moveu por in
terese político é testigo a tardía 
reacción humana cara a situa
ción humana en que se atopaban 
os diputados ltziar Aizpurua e 
Jon ldigoras, odia 21 de Novem
bro, cando foron chamados a 
presentar acatamento. Non ha
bia nen doce horas que tora 
aseisñado Muguruza e ferido Es
naola. Pouco importou en dias 
subseguintes, ter consideración 
por isas circunstáncias. Pero si 
que se acordaron diso cando se 
decataron que, se non se lles es
gotaran os prazos e seguían vi
xentes os direitos paralamentá
rios, o PSOE perdía a maioria ab
soluta. 

O Congreso inícia os traballos 
nesta cuarta lexislatura rodeado 
de irregularidades e perdendo 
credibilidade. entre o eleitorado. 
lso si, as suas sesións poden re- · 
sultar máis entretidas que en 
ocasións anteriores. O 

Portugal qinda escandalizado c-om ·as -pornocassetes 
él urna semana das _eleicións municipais · 
• GONf;ALO NUÑO/PORTO 

O pri.meiro-ministro~ Aníbal 
Cavaco Silva, ao intervir 
na Rádio e Tv sobre o 
-chamado escandalo , 
· Taveira -arquit~cto .de 
moda en Portugal e do 
. "Jet-Set" da burguesia 

' lisboeta- transformou um · 
acaso de nójo' e parearía -
num caso de Estado.. -
Esta será a imagem aparente das 
coisas, a que resalta pará o pú
blico, . ou sej~. o presidente do 
Governo ll!SO queixou-se aos 
portugueses de urna campanha 
orquestráda contra o seu execu
tivo, m,1r:na tentativa de deriunciár 

1 os jornais ,e jornalistas que andan · 
- a .dizer mal da sua forma de go-

vernar o ' país. · · , 
. Só_ que ao assumir a responsa

bilidade, pelo · cargo que detém, 
em defesa de urna causa que en
volve algo de sórdido, com even-

. tuais participaQóes~ qe membros 
- do Governo e seus. familiares em 
· actos protagonizados por um ·ci

dadao devasso, o primeiro minis-:
.tro portugués proporcionou toda 
a espécie de conjecturas, espe
cula9óes e boatos que aumentan 
dia-após-dia sobre"'~em é qu,ern 

· nas aventuras sexuais do arqui
tecto Tqmás Taveira. 

- A verdade dos factos ... . 
filmados 
o escandalo rebenta com a di-

onde se presume --e ·na sequen
cia dos cornentários de rua figu

. rar gente da· classe política com 
familiares a mistura. 

Cavaco Silva vai a televisáo 
numa tent~tiva --completamente 
frustrada- de defender o bom 
nome do seu executivo, aprovei
tando para desencadear mais 

- um ataque aos partidos da Opo
si9áo e outra "for9as anti-gover
n.o social democrata". 

Tavelra, arq~ttecto comprometido en 
affaire pomo-político . · . 

vulga9ao parcial, numa- revista 
de Lisboa especializada em e.s-

- candalos e sexopornografia, · de 
cenas sexuais em que intervem 
o arquitecto Taveira e diversas .. 
mulh~res, filmadas sem o ·sabe
rem e de molde a nao serem 
identificadas; · presumindo-se 
que os figu,rantes dos videogra- . 
mas viessen:i a ser conhecidos, 
pelo menos os seus nomes, em 
edi96es posteriores e seguintes. 

Só que a revista em questao 
viu-se impedida judicialmente -
já talaremos adiante desta deci
sáo polémica- de continuar o 
folhetim, que veio a -ser retoma
do pelo sernanário "lntE;3rviL1", pu.: 
blicando imagens idénticas· . e 

·da~do conta dos bqatos que cir:.. 
culam em Portugal relativamente 
.aos participantes ·das orgias, 

cto inexplicábel -e 
contestado - \ . 

· Para a maioria dos ' portuguese~ 
a interven9áo ~o primeiro-minis
tro foi considerada de levia11a, a 
despropósito e totalmente inad
miss.ível para quem detém a res-

. _ponsabilidade de governar um 
país. .· · 

lsto porque ao tentar desfazer 
um escandalo de sujos, porcos e 
.devassos com razóes de ·Estado, 
o presidente do g.overno . portu
gues · acabou por ampliar o caso, 
colocando -agora; .sim, e em 
que dimensáo ... - sob suspeita 
os membros do executivo e seus 
familiares que 'mantém rela9óes 
de amizade com o polémico ar
quitecto. 

Oenunciou . abertamente o 
aprofundár das divisóes que há 
rio seio do Partido Social Demo- . 
crata (PSD); · já nao só pela gene
ralídade das críticas_ a que ficou · 
exposto no _seu próprio partido,. 
mas porque se sábe que há mo
vimenta96es internas, pa~rocina
das pelo "lobby" de Li,,sboa con-

tra o grupo do Norte, de ~mde é. 
oriundo o maior número dos 
seus' ministros, que sao os mais 
contestados e considerados pe
los fenícios sociais democratas 
(de~igna9ao dos norienhos aos 
militantes do sul) como "os sím
bolos dos escandalos cavaquis-
tas". • · 

As exterisoes do "boato" 
Porque pensam --e falam!- os 
portugueses de e sobre even ... 
tuais liga96es_ de governantes(as) 
e familiares nesta "Tavéirada"? 

É do dominio público a grande 
liga9áo do arquitecto Tomás Ta- · 
veira ao governo Cavaco Silva, 
ao ponto de o considerarem -
ele que s~ auto-intitula de post- · 
modernista- o· arquitecto de. re
gime cavaquista. 

Nesse ar'nbito sáb muitó co
mentadas as. rela96e~ de.Taveira 
com dois ·titulares dos ministé
rio~ mais polémicos .~do actual 
governo de Lisboa: Leonor Bele
za, ministério da Saúde, e Miguel 
Cadilhe, mif.listério das Finan9as. 
A ministra tem vindo a defender
se como· pode pe urna série de 
acusa96es constantes de inves
tiga9óes e relatórios· da Procura
doria Geral da República, Policía 
Judiéiária e de Alta . Autoíidade 
Contra a Corrup9ao. Tomás .Ta
veira entra em alguns dos .de~-

. vios legais, sendo alvo de urna 
acusa9ao grave por falsifica9áo 
de facturas e .fugas ao 'fisco na 
base de projectos que executoú 
para o ministério' de Leonor Bele
.za. Quanto ao ministro ' Cadilhe, 

um jovem tecnocrata do Norte, 
viu-se implicado numa complexa 
compra de um apartamento na 
célebre e polémica construc;ao 
das Amoreiras, de que é autor o 
nao menos polémico T avei(a, e 
por estratagemas nada ~ticas e 
recomendáveis para quem res
ponde pela excu9áo e cumpri
mento da política económica e 
financeira do pals. 

Na declara9áo de compra o 
ministro das financas colocara 
numeros inferiores ao da avalia
~áo real da habita9áo, evitando, 
assim, o pagamento de sisa. 

Em L.:1sboa, o ministro desde 
lago se mostrou muito propenso 
- ou extasiado?- a manifestac-
9óes sociais "muito in" e depres
sa passou a entrar, com a res
pectiva dona, Maria -Antónia Ca
dilhe, Ros amb'ientes protagoni
~ados pelo arquitecto-vedeta 
das noites lisboetas, algumas 
delas conhecidas pelas ."Festas 
da "alá". · 

Logo qu~ estoira o escand.alq 
das · pornocassetes, Miguel Ca
dilhe afirma public·amente que 
"m~I conhece· -0 arquitecto To- · 
más Taveira", o que é ampla
mente ·desmentido pois é fre-

. quente ver-se o .casal Cadilhe na . 
companhia do arquitecto. ...__ 1 

Na onda dos boatos em mar- · 
cha, fala-~e de que tudo ist'o é · 
ainda mais compliCadCr ·e sério 
que o mero nível de ministros e 
seus familiares-, antes 'chegando-

. · e abranguendo · pessoas1 em si
tuacc;:óes e posig"óes mais eleva- -
das. · o 

-------.......... ____ ,..._ _,,._..,,..i" 
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SITUACIÓN NO LESTE 

Lech Walesa / 

'Antes tiñamos má¡s afiliados, pero ·agora ternos o _9oyernó' .· 
Durante as SU? primeira 
visita aos Estados 
Unidos, o líder do 
sindicato Solidariedade 
Lech Walesa p~diu axuda 
ao governo 
nordeamericano para 
lograr transformar o 
estado socialista polaco 
nunha economía de 
mercado. Na sua escala 
de Washington, os 
directores do diário The 
Washington Post e o 
semanário Neewsweek 

- fixéronlle conxuntamente 
a seguinte entrevista. 
Despois das conversas que 
ten celebrado con xerarquias 
do govemo nordeamericano, 
parécelle que Estados Unidos 
está máis disposto agora a 
axudar a Polonia materialmen
te que antes? 
Un dos obxectivos da miña via
xe é o de acabar cunha era. O 
meu país, o sistema d~ governo 
do meu país, acostumaba pedir 
préstamos e despois devol
viaos ou non. Pero ese conto 
rematou. Agora estamos a 
cambiar o sistema para que 
poidamos facer negócios cum
pridamente. Non son emprésti
mos o que queremos, senón fa
cer negócios. Que clase de ne
gócios? lnvestimentos, investi
mentos urxentes. Os nordea
mericanos poden comprar em
. presas en Polónia. O cen por 
cen da propriedade. Os nor
deamericanos poden erguer ali 
nov!is plantas e novas empre
sas. Certamente ·a incompetén
ci¡:¡ é un mal do país. Sobre 
todo, sistemas de contabilidade · 
caóticos e controles bancários · 
sen sentido. É o que eu adoito 

-chamar a xung/a do Leste. 
E non hai perigo de que o vello 
sistema atropelle as reformas 
democráticas? 
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Non, non hai tal. O que pode 
acontecer é que proceso se 
faga máis lento e que os custes 
sexan maiores. 
E vostede ere que os bancos 
acredoTes de Polonia darán 
perdoado as suas débedas? 
Non. Nós ·devolveremos todo 
ao seu tempo. Pero non co sis
tema económico que t~mos 
polo de agora. Devolve.rémolo 
se conseguimos levantar un 
novo sistema e podemos man
ter relación. Quera dieir que os 
negócios que vostedes os nor
deamericanos fagan en Polónia 
serán os que andanoo o tempo 
nos permitirán pagar as nasas 
débedas. Este é o razonamento 
que honradamente alcanza a 
facer este electriCista. 

Como é a relación co primeiro 
ministro Mazowicki o seu ami
go e compañeiro de Solidarie
dade? 
Ternos o prirl)eiro ministro que 
merecemos. E o tal para o mo
mento que vivimos. Queremos 
que solucione todos os proble
mas que poda. Elexímolo a el · 
porque é dos nasos. Un amigo, 
un compañeiro. Pero non vota.:. 
mos por un program"a. Cómpre
lle a el idear eses programas. 
Nun futuro podaremos elexir ao 
home que presente os mellares 
programas. As nosas relacións 
son boas. Eu nunca lle tiven 
moito respeito ·aos primeiros 
ministros porque sempre me 
pareceron alguén alleo. Pero 
agora é distinto porque el é o 
meu primeiro ministro e' teño 
que botarlle unha man. 

Pero seguramente terá que to
mar medidas impopulares _an
tes que . poda mellorar a eco
nomía. Vostede axudará para 
que os-obreir_~s poidan· manter 
a ·calma durante este tempo 
de sac'rifícios? ·· · · 

A nosa situación cambiou. Se 
eu tives~ que dar trabal}o a _to-

soínos coñeddos 
na Galiza inteira_, 
pola nosa 
especializ~ción 
en libros 
galegos 
e portugueses -

dos o& parados nordeamerica- mas. Asi que non pode· contes-
nos eu coido ·que nerr en vinte tarlle a esa pregunta. Pero si 
anos daria rematado. O . que podo cohestarlle outra: Por que 
pasa é que en Polónía háille . aparece este pr:oceso de refor-
moito por facer. Claro· que te- mas? Por causa da civilización . . 
mos que redistribuir o traballo · . Dos computadores, da televi
porque hoxe estamos a·ver de~ SÍÓn_ por _satélite e outrqS inno-. 
traballadores darredor dun sa- vacións que presentan /solu-
cho. Ou tacemos por máis sa- cións alternativas. Os satélites 
chas ou buscamos traballo rial- poden ler libros-·sagrados des.: 
gures para eses nove qué non · de . distancias ·de -milleiros de 
fan nada. Aquí non se trata de quilómetros no espácio . . Pode-- · 

· paro. Se algún de vostedes vi.:. ri_a aparecer hóxe Lin novo Sta-
sitou Polónia despois da Guerra lin que asasinase en masa?. 
vería que as c_idades polacas lmposíb'el. Somos a ·xente que 
non foron pimadas. ·Dous tér- se neces_itaba na,situación pre-
cios das cidades polacas están · cisa. 
en liquidación porque a xente Hoxendia os membros de Soli-
non lle quere vivir nelas de ho- dariet;fade son -a metáde ·dos 

-rríbeis que son. Os nasos ca-· ' que eran. Moitos.dos seu elee-
ches son un desastre. E non mentos máis noV¡os e valiosos 
lles· digo nada dos_ zapatos e están a abandoar Solidarieda-:-
doutras ·causa~. Por iso digo de. Que ríos pode_ dicer disto? · 
que non se trata de paro senón 
das oportunidades de traballo No · primeiro necesitamos mi-
qué podemos criar. Cantas em- llóns de persoas. Pero se .hoxe 
presas do Oeste van instalarse ternos o Governo en pleno, se 

. en Polónia?. Se eu, Lech Wale- . ternos un primeiro ministro e se .. 
sa, electricista do máximo nível ternos un partido político, so- < -
profisional traballo 200 horas mos máis fortes que antes ou 
por mes e gaño 20 dólares, irei menos? Er&mos acaso - máis 
traballar co que me pague 25. fortes con dez millóns de per-
Non lles p:arece un trato mello- soas que agor? con tres? O pa-
rado? der e forza poderi se-medir de 

formas diferentes? Hai xente 
moza.que pensa que o principal 
é ter un sindicato forte. Eu pen-
so que o principal é a economía 

'HAI FABRICAS ·QUE 
COMPRE LIQUIDAR, 
PERO OS 
SINDICATOS NON 

· QUEREN' 

Que papel persoal xogan tanto 
· vostede como o presidente 
Gorb.achov para as reformas . 
do Lest~ (je Europ~? 
NÓs ·non pintamos nada, Pode
mos ser simpáticos, horríbeis 
ou -chistosos. Pero de verdade 
que non sabemás · o que so-

· Praz.8 ·do Lt'bro 
Tel. 26 63 77 
ACQRUÑA . 

República 
de El Salvaclc>r, 9 

, Tel. 56 58 12 
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e as leis xustas~ A forza debe 
axeitarse ás necesidades. Non 
é que esteamos a ·tracionar o 
socialismo. Nós vémolo doutra 
maneira. Que lle po_do dar eu ao 

: ; sindicato_? Gamo podo soludo
nar eu o problema de tantas fá
bricas que non_ ·serven ·para 
nada? Son fábricas que · com
pre liquidar pero nelas é preci
samente onde o 'sindicato é 
máis forte. Que podo facer eu . 
nese cano? Eu quera cambiar 
esas fábricas enorm_es. Quero 
convertilas· en · museos dos 
erras do marxismo-leninismo. 
O que ·pasa é que os sindicatos 
non concordan comigo. · O 
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R/ do Prpgres .. o, 87 
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OURENSE 

. Alfredo Cristláni 

Radio Venceremos 
desminte as 
infonnacións ·do 
Govemo 

Segue·a 
ofensiva, 
gueni,leira no · 
Salvador 
A ofensiva do FMLN,
comezada o día 11 -de 
.Novembro; continua no 
Salvado\- coa gu~rrilla 
dentro xa .de todas as 
.eidades ·importantes, 
segundo información 
recibida por 'A NOSA 
TERRA de Radio 
V~nceremos (portavoz do 

. FMLN), que cóntradin " 
totalmente as aparecidas . 
en vários. médios de . 
comunicación, 
proporcionadas polo 
Governo salvadoreño que, 
até desprazou enviados a . 
Europa, para contrarrestar . t 
as informacióris e dar a 
sensación de norma!idade, ' 
para o que Cristiani -
levantou o toque de 

. queda. 
Porque, paral~lelamente á·guerra· 
propriamente militar, estase -a 
desenrolar outra guerra informa
tiva, dirixida a·povoación pero·ta
mén ao próprio-exército salvado:. 
reño. 

Para lsto as próprias autorida
.des militares decretªron que to
das as emisoras emitisen en ca
dea, conectando coa emisora do 
exército, tendo un · censor militar 
en cada informativo. O día 5 · le
vantáronlle a prohibición a tres 
de~tas emisoras . 

E esta emisora a. que estivo a 
emitir os nomes daquelas per
sqas que apoiabarí a guerrila, 
pedindo que fosen levadas á 
praza, entre eles - Ellacuria e os 
demáis:xesuitas asasinados. 

Pero as medidas especiais 
. como o estado de sítio son pre

cisamente as que están parali
·zando- 9 país. As accións da gue
rrilla ,levaron; ademais·, a que se 
perdese a colleita do café. 

Mentres· tanto, no' aniversário_ ·_ 
dos asesinatos de 1970 das mo
nxas _ am~ricanas, próducíronse 
diversas manifestacións ·nos 
EE.UU. a ráiz das cales encadea
ron a 40 _monxas e-a outras 100 
persoas en Nova lorque. o 
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CARTAS 

'DESDE CUBA 
. A presente é para dicirlle que eu 
fun ao correo a enviar unha co

r rrespondéncia para felicitar a vá
rios amigos polo Nadal· e· Anino
vo, e para o meu asombro miro 
para ·un cesto de basura e nel 
habiar:i dous pedazos de papel 
que tiñan vários seles e nela viña 

,_ gravado o nome dun diário titula
do "A Nasa Terra",. periódico se-

. mana~ o enderezo, e animei a 
escreberlles . para felicitalos ta
m!3n e enviar!les unha p0stal eón 
vistas de Cuba. · 
· -óesexaria, se Deus o per:mite, 
poder contar con que vostedes· 
me envlen ou subscriban a ese 
diário.. Seria un ha ~legria para 
min receber algo da Maqre Patria 
como lle decimos por aquí cari-

. ñosaniente a España os ·cuba-
nos. 1 

Eu pertenzo á igrexa da 0(de 
das Carmelitas Descalz.as Católi
cas que está en Linea Y16 en El 
Vedado. 

Edpero ter o honor de ser ob
sequiada, pois eu ·os domingos e 
alguns días entre semana sinto
·nizo .a Radio Exterior de España · 
. e obséquian a todos os que es·· · 
creban a "Cartas de España" a_ 1. 
ano de- subscripción. O 

MARTA PÉREZ DIAZ DE VILLEGAS 
· (La Ha~a11a) -

CUBA 

AOS FUNCIONARIOS 
DE CANGAS ~ 
Ultimamente veño seguindo a.tra
vés dos meios de comunicación, 
(prensa talada, visual ou escrita) 
o conf litÓ polo que están a pasar· 
os funéionários do Concello de 
Cangas. · 

Desde _un primeiro intre enten- -
din (coido que a moita máis xen
te oGórreselle o mesmo) que dito 
conflito _ viña dado pala disputa 
que s~ ven mantendo entre a 
"equipa de governo" e opo,sición, 
(xunto coa maioria dos veéiño~). 
pois debido a e.ste conflito entre 
uns e outros, colliase polo médio 
aos "inocentes" e "alleos" · fun
cionários. ·(O de inocente~ e 
alleos póñoo entre comillas, polo 
que vou cqntar mais logo)'. 

Com'o decla, pensaba ou 
crein, que estes funcionários pa
s9ban ou non tiña nada que ver 
co.n estas liortas, que estaba a · 
ter os Srs. do Governo Municipal 
e os Srs. da Oposici.ón, é dicer:, 
que eran totalmente "apolíticos", 

-. TOKIO 
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e. que p·o10 tanto pasaban . de 
·to.do o que poidese acontecer 
entre uns e outros . . 

O que me chama a' atención e 
que logo de pasar algun tempo 
desde que escomenzou o confli- · 
to, estes funcionários, (ou polo · 
menos os que os dirixen) danse 
. canta qi.Je etan ._ sen do "acosa-
dos" ou "presionados" pala Opo
sición (maioria , c;tos veciños) e 
polo tan10 decláranse en "tai
ga"? (Un traballador ~n folga 1'.10n 
cobra o seu salário, estes "fun
cionários" non aparecen no seu 
traballo desde hai dous l]leses 
pero segú~n tobrando). 

Eu coido ·que todo traballador 
t~n direito a ir a unha folg~ cando 
ás suas condicións de traballo 
non son correcta~. O que .non · 

. entendo é que se vaia a unha fol-
. ga cando uns Srs. da· Oposición

fanlles unhas pétguntas sobre a 
xestión ·que estan a realizar estas 

· funcionários, e que estes· funcio
nários .. -nen se molestasen a de
nunciar nen pública, nen na . Mp
:Xistrtura de Traballo, ao seu .xefe . 
(Lois Pena) cando os fu_ncioná-

rios sentianse sometidos a pre·
sións ou mesmo p~rsecucións. , 

T ar:nén nie chama a atención o 
"apoliticismo" destes funciona
rios. Coido que.non son tan apo-· 
líticos pois senón vexamos: · 

-A secretaria, · foi candidaa 
polo P.s.o.E. nas municipais do: 
Concello de Bueu (Mlmicípio que 
linda con .Cangas). · . · 
~ respon~bel das ·abras oi.J 

encargado delas, curmán do Lois 
Pena, . nomeado. a dedo por el, 
coñeéido mnitante do P .s.o.E. no 
Mo)"r~o. · 
~Pan·cho, garda municipal; 

chegou a levar as finanzas do 
P.s.o.E na zona de Cangas. " 

-Ahxp Goberna, Inspector de 
obras, dirixente do B.N.G. en 

, Cangas, curiosamente expedien
tado polo alcaloe Lois Pena en 
tempos recentes . 

-Manoliño "Puchi" garda . 
municipal .que tamen forna parte 
xunto. con Anxo Goberna da di
rección do B.N.G. do Morrazo. 
(tamen persegurdo n.on hai moito 
tempo- polo seu xefe -Lois 
Pena- pero nunca o denunciou 
ante as autoridades' laborais. 

· T odÓs estes funcionários e ou
trds moitos- nomeados a dedo 
por- Lois Pena, da noite para a 
mañ~n declaranse en taiga?, non 
contra o culpabel da situación no 

.· Concello (Lois Pena), senón con
tra a maneira de actuar da Opo
' sición. 

. Eu coido que isto é unha ma
nobra non xa do P.s.o.E., _senón 

DELEGADO . incluso de alguen q\je neste caso , 
nen sequer esta representado na 
Oposición, digan;ios B.N_.G. , 

E;NRIQUE MAGDALENA VILA 
VELAZQUEZ MORENO, 34-1° - TELF.: (986) 22 54 98 
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O SE.U VEHICULO E A SUA VIVENDA . 

W"t%•........... • ••• -~ ......... 
SEAT-VW 
Ibiza,_ Málaga, _Ritmo, Ronda, 124, 1:.tl .. 38.490 
VW Golf ........................... ..... ' ............. ... 44.757 

' FORD . , 
Fiesta 1.1 ....... .. , .. ..................... .... ......... 35.210 
Fiesta 1.3, Escort, Taurius-1600 ........ 38.490 

VW Polo ........ : ......... .... ........ 38.490 Esi;ort-1600, Orión-diese!, Sierra ...... :. 44.757 

CITROEN PEUGEOT-T ALBOT 
AX TRE, BX-14, GS, Visa 11-Super ...... 38.490 Peugeot-205, 404, falbot-150 ...... 38.490 

. CX, BX-19, Visa diese! .... ........ ......... _ .... 44.757 Peugeot-309 .. : .. .. ........ ... ... : ..... .. ........ .. .. 44.757 
Peugeot-305 .......... ...... ... ............... ....... 38.490 

RENAULT , 
Super 5 .. ...... .. .. .... . 35.210 
R-9, R-11 . .. ......... .. ..... ....... .. ......... .' 38.490 
R-21 , R-11 GTD, R-18 .... ... ." ....... ... ..... .. 44.757 

.'OPEL 
Corsa-TA, Kadett 1.3, Record 1.5 ...... . 38.490 
Corsa-O, Kadett-D ............................... 44.757 

E ADEMAIS COÑEZAA NOSA NOVA POLIZA 
DE ASISTENCIA EN VIAXE POR SOIO 2.110 PTA. ANUAIS 

PRESTAMOS SERVICIO EN TODA GALIZA 

Srs. do B.N.G., acaso preten
dedes entrar no conflito pola 
porta falsa1 

Non vos dades canta que lle 
estadas facendo. ó . xogó a. Lois 
Pena? 

A cámbio de que? 
Sexamos máis sérios e non 

e~g~memos a ninguén.. q 
RAFAEL MART(NEZ CASTRO 

('ligo) 

-A ARTURO ESTÉVEZ 
la senda hora de que Arturo Es
tevez se decidisse a criticar-me 
abertamente. Tinha conhecimen
to dos comentários que fazia por 
aí, e incluso creio recordar que. 

na Assembleia · de ConstituiQóm 
da F.P.G. me botou algumha in
directa. Mais eu r:iom gasto das 
indirectas e poló tanto nom con- -
testei. · 

Arturo acusa-me de ser "espa
ñolista destacado . no oitenta e 
dous en Carabanchel", sem 
aportar provas. O que · el nom . 
deve saber é que eu coritactei 
com os seus companheiros a ini
ciativa própria, e apesar de que 
a minha relaQorn com eles era 
vista com maos olhos polos 
meus companheiros. Sentia um 
grande interesse por conhecer a 
umhas persoas que desde pos
tulados galegas nacionalistas se 
atreviam a enfrentar-se com as 
armas ao l;stado espanhol. 

Precisamente a entrevista com 
Arturo Estévez foi desilusionante 
para mim por· diferencias políti
cas, ou polo menos eu nom lem
bro algo significativo nesse te
rreo, senóm porque a nível per
soal dou-me um conselho · que -
me parecía indigno e ruim, polo 
que me sentim ofendido e ne
guei-me a seguir talando com el. · 

Porém, essa entrevista nom 
impediu, nem muito menos, as 
relagons e charlas com outros 
membros, com Antom Arias Cur
to, onde sí achei a nobleza e a 
entrega do verdadeiro revolucio
nário. De todos os jeitos sempre 
suspeitei que com aqueles bím
bi.os Antom Arias nom tinha ces
to qúe fazer. Ainda assim man
tínha a esperanQa de que tarde 
ou cedo na Galiza ,aparecessem 
bímbios de qualidade para artel
har o M.L.N.G., e desde lago que 
aparecérom, ~em dúvidá. 

Até tal ponlo cría e desejava 
isso, que gestionei com os m~us 
companheiros dos 'Grapo que se 
lhes transmitissem aos naciona
listas galegas certos conheci
mentos de técnica militar. Se
melhante gestom foi mui mal vis
ta, e custou-me trabalho, pero 
conseguim que, polo menos du
rante uns dias, um membro dos 
Grapo impartisse um cursilbo a 
dous ou tres nacionalistas gale
gas, alí, em Carabanchel-82. 

Penso que.essa teima de Artu
ro sobre o meu passado como 
"destacado espanholista" nom 
responde a realidade e que obe
dece mais que nada a que desde 
aqúel enfrentamento persoal 

· "tem-ma gardada", com o qual, 
demonstra que 'segue a ser tam 
ruim comoa mim me pareceu em 
Carabanchel-82. Nom lhe acho · 
outra explicagom a urna carta 
que ressuma irresponsabilidade, 
porquanto se tratam temas muí 
delicados e de jeito mesmo pro-
vocalivo. . · 

Nom entrarei nesse tipo. de te
mas porque nem a mim · me co
rresponde fazé-lo nem me pare
ce oportuno1 sí me vejo abrigado 
a talar · algo da minha trajectória 
porque Estévez pretende que so--
frim a!go assim como umha · 
"conversom" despois -do ano 
1982. , 

Por médio de amiiades ~izin
hais comecei a relacionarme po,. . 
liticamente e. persoalmente com 
umha série de. gente .de Camba- . 
dos e Ponte-Vedra, amigos do 
cantante e médico Gerardo Mos
coso; era nos comegos do se
tenta e havia que andar-se com 
muito olho... A minha prime ira 

· experiencia política toi' a lectura 
· de um . discurso sobre Castelao 

na aldea de Vilariño, em Car.nba
dos, com o galho de. apresentar 
a obra ªOs velhos nom devem de 

namorar-se", ·que escenifiG_avam, 
umha série de rapazes e rapazas 
de Ponte-Vedra. Ao dia seguinte 
pala amánhá vim meia dúzia de 
gardas diante da casa e pensei 
que vinham a por min. Em .reaii
dade, e ·"quasualmente", só 
coincidiu que se reuniam .a paro-. 
lar ali aquel día. 

Umhas semanas despois leva
rom-me a fazer a mesma apre
sent~gom ao ·colegio· de Place
res, .em Ponte-Vedra, onde se 
vinham realisando os ensaios. 
Quando rematei, Bibiano, o do 
Krenlim , agarrou-me polo bra90 
todo preocupado, e a directora 
ergueuse para expór que se abu
sou da sua confianga... a partir 
daquel dia já nom lhe permitirom 
seguir ensaiando. Os actores 

· convocaron-me a umha espécie 
de conselho de guerra acusan
do-me de aproveitar-me deles 
para fazer poi ítica. Eu defendim
me expando que mais arriscava 
eu, e que se eles nom aceitavam 
esse tipo de apresentagons, eu 
acusava-os a eles de aproveitar
se de Castelao para passar o 
rato. Naquel intre eu nom estava 
políticamente organizado . 

Em Compostela, no curso 71-
72, estando em 2° de Económi
cas, participei nas inolvidáveis 
jornadas de graves estudantís 
que conmovérom a cidade por 
meses. Nas assembleias o idio
ma espanhol era o único que se 
ussava publicamente. Que eu 
saiba ninguém se atrevera ainda 
a talar numha assembleia em ga
lega. Lembro mui bem o dia que 
me décidim a dirigir-me a as
sembleia no meu idioma, armou
se um grande barulho. Umha das 
persoas que saiu na minha defe
sa foi a irmá de Paco Rodrigaes. 
Os do M.C. propunham 'Um tra
dutor para quem quixesse talar 
na sua língua ... foi um dia inolvi
dável. Logo a batalha geralizou
se por todas as faculdades, afi
na! discutía- se onde se comega
ra antes a falar galega. Lembro 
ao portavoz actual do psoe no 
parlamento galega, Fernando 
Martínez, erguer-se numha as-1 
sembleia de curso para defender 
a língua. 

Foi precisamente Fernando 
Martinez quem me puxo em con
tacto com a UPG, passando a 
ser candidato, e membro d.e 
ERGA. D~quela um grupo de es
tudantes estavamos a organizar 
na faculdade de Económicas 
umha.semana dedicada a Caste
lao. O até hoje portavoz do Psoe 
no senado; Jaime Barreiro, for
mava parte, também, da comis
som organizadora. Estava o 
home assustado, um policía insi
nuou-lhe que nom convinha dar
·1he publicidade aos actos. Eu ne
guei-me a aceitar a chantagem 
porque vía o risco de que os ac
tos ficassem vazios de público e 
tivessem consequricias .negati- . 
vas ~obre as torgas nacionalis
tas. Foi inolvidável a noite que 
falou Otero Pedraio, ea desfrutei
na entre o público, atrás, men
tres Barreiro desde a. mesa fazia 
a apreser-itagom. 

Enfim, Arturo, nom ·sigo por:-
. que nom é cousa de escrever um 
livro. Só dizer-té que agradego a 
tua carta. A necessidade de ·re, 
postar obrigou-me a rememorar 
tempos pasados, e aquí, na soi
dade de umha casa alugada em 
·Foz-89, cpóreir, logo de müito 
tempo. Obrigado. · O 

fSIDORO PADIM CORTEGOSO 
(Foz) 
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Un· castelo ·da línQua para a festa de Falstaff 
~ontaxe do CDG ·sopre as com$dia~ festivas_ dé .Shakespeéi!e 
• G. LUCA DE TENA 

As 'Alegres Casadas é un 
espectáculo sólido e ben 
montado no que brilla o . 
ofício de· actores, e o uso 
irnaxinativo e recreado da · 
língua nunha sobresainte 
versión de Manuel Guede. 
O público ri e aplaude os 
dous enredos cruzados 
nesta versión de vários 
Shakespéare festivos que 
o fer e ce o CDG. 

Poñamos no primeiro o traballo 
de actores para poder talar da 
personaxe de Falstaff que éria 
Antonio Durán Morriss Só apa· 
rece un actor coma Morris nun
ha xerac1ón . Con caracteres fisi · 
cos en absoluto extraordinários, 
un texisto de voz limitado e un 
timbre rasgado no que pode 
moverse menos ca un preso le
vado por unha parella , Morris 
ten o don extraordinário de co
municarse co público , de cam
biar o estado de ánimo do pátio 
de butacas as1 que compón o 
primeiro xesto. A este grande 
actor quixeron vários directores 
abrilo en canal para Ue meter 
dentro ideas coma a da meta· 
mórfose. a trasmutación · do 
home de teatro na sua persoaxe. 
Asi que Falstaff-Moms vale o 
que pesa porque pode mostrar
nos a diferéncra entre procurar 
convencernos de que é verdei
ramente Falstaff e tentar facer
nos ver que é Morns facendo de 
FalstafI O debate da mealidade 
na actuación teatral. ou JouveL 
e Brecht ás agarradas Morris 
non se parece ao galo repoludo. 
fachendoso, catóhco , borracho e 
sentimental Falst~ff Pern lonxe 
de perxud1calo 1sto axuda ao ac
tor a facer teatro do Teatro. To
dos os trucos están á vista de 
xe1to que ten que ser o revesti 
mento dos recursos de actor o 
que leve ao es ectador esa laba
rada de xogo, inventiva e com1-
cidade Un Moms sen o tormen
to psicolóxico dunha sobre-di 
rección, seguro de si , que goza 

'- . 

Morris e E mesto Chao fonnan parte do magnífico elenco · de intérpretes 
· desta obra de Shakespeare · -

do seu papel. procura os mati 
ces. · acouga confidencial nos 
monólogos e non se vai adiantar 
nuncá ao texto nen ao clima da 
sá . Un mesmo actor e director . 
tentaran outras veces a plástica 
en notación da Commedia 
del! 'arte sen fortuna A expe
riéncia acumulada dese mesmo 
actor . un texto de éxcepción 
que fai das voces instrumentos 
ben temperados, unha cenogra-
f 1a ben concebida e o especta
dor ten cterradeiramente á vista 
o tan buscado brillo da comedia . 

Un actor en vea 
Da baralla de 19 actores sobran · 
cean outras tres cartas : as de 
Avel ino González . Mabel Ribera 
e Ernesto Chao. Avelino Gon~á
lez é nesta obra a v ~va represen
tación dun actor en vea. a tecer 
sobre os espectadore.s unha ma· 
Ua de complicidade irónica . de 
humor e comunicación . O .ton. 
a expresión corporal.· o acento e_ 
a retranca ·forman un ron·sel de 
acertos q..ue son realidade tanto 
polo labor e o cuidado do actor 

1 • 

Oskorri e Milladoiro en· xira por Galiza 
• XOAN MANUEL ESTÉVEZ 

"Eles son máis liricos, nós máis 
tolos '', comentou na prensabas
ca o "oskorri" Natxo de Felipe a 
respeito da xira que por Euskadi 
realizaron o pasado Outubro os 
dous grupos ponteiros do "folk" -
ibérico: "Milladoiro" e "Oskoui" . 
E engade máis sobre as diferen
cias que no artístico. comple
menta rnáis que diferencia . un 
grupo do outro: "Milladoiro" son 
máis tradicionais porque a Gali 
za é un país moito máis rural 
que o basco e rnáis apegado ás 
tradicións . . 

Estamos, porén , ante duas 
fontes n'lusicais diferentes. ain
da que o . maior distanciamento 
s~ detecta nos setts respectivos. 
tratamentos musicais . "Milla
doiro" , especialmente no seu úl
timo disco, p0den satisfacer os 
gostos dos afeizoados á música 
clásiGa, e "Oskorri" facer vibrar . 
aos roakeiros; senda ambos en
cadrábeis no amplo abano .da 
etiquéta '.'folk" . Os galegas . ape- · 
sar ·. de seren exclusivamente 

instrumentáis. transmiten a sua 
mensa){e, e esta é a da elengán
cia e o refinamento; os seus ins
trume~fos : harpas e oboe entrª 
outrós-. serven ·de meio . Os bas
cos surprenden cunhas voces 
fraballadas que ~antan as máis· 
inesperadas histórias : a descri~ 
'ción cómica de quen "coma un 
honrado fregués I un burro en
trou nunha Igrexa". a má]s di
recta dos "escaladores": "ascen
der; trepar l mudando de cha
queta : I subiron axiña / coma 
un foguete ... ": ademais dos xo~ 
'gos vocais cos que ridiculizan' 

~ calquer convencionalismo ... ; en 
cmnse.cuéncia as suas notas mu
sicais poden devfr ben en temas 
can__cións ou . en ásp~ras compo
sicións -cun lixeiro rib~e contra
cultural ; ouvindo a "Óskorri" un 
ten a sens9-ción de estar perante 
uns músicos de procedéncia di
versa, , que. sen embargo. logra
r.pn unha ensamblaxe que os 
identifica como 'grupo compacto 
que son; na sua instrumenta
ción combínanse doadamente a 
Ínáis pura tradición da txalapar-

ta co moderno baixo. próprio 
dout~as form acións musicais : 

Os dous grupos son froito . 
ademais . dun proceso social de 
au to-afirmación cultural ainda 
recente na ,memória colectiva . 

. "Milladoiro" son representantes 
dunha xeración que na sua mo- , 
cidade desc,obüa as claves de 
identidade n.un idioma que , no 
seu caso . ven sendo máis. uni- · 
versal: O da zanfona. -OCariná . 
gaitas ... instrumentos cuxo de
suso ,. ao longo de séculas nal
gun caso. evidéncia lagoas no 
devir .histórico duo país '. como . 
un rasgo máis' desa· reivindica
ción escolleron \.!..D ·nome· artísti
co ligado á peregrinación xaco
bea a Compostela . Os músicos 

' de "Oskorri" desc0ñecian as ra!-· 
ces da música tradkional qo 
seu País . que tnáis tarde desco
br.irían atraveso dos Cancionei
ros. cando comezaron a estudar 
o euskera na sua mocidade; por 
noine percurarÓñ . un vocé.qulo 
que · apareceu traducido na pri
meira versión da "Biblia" en 
euskera (século XVI) (o seu sig-

como pola ofensiva Iimpeza de . 
. pecado (hai ben de actores gale

gas que se presentan 1ao publico 
atoutiñados pola culpa negra) 
coa que contamina a sá. O mes
mo se pode dicer de Mabel Ri · 
bera que ti:ansmite a apariencia 
da ironía. a grácia e a facilidade 
con total acerto . Chao inviste-o 
mellar dun delong.ado ofício 
para renovar cLm humor persoal 

·cheo de suipresas ·e .de efectos 
a vella radjografia de don Tan-

• credo . ou deste curioso imperti
nente reinventado a partir de 
Shakespeare. ~ 

Unha versión excelente de 
Manuel duede facilita as-causas 
·para que tanto estes nomes 
como os do resto :da 'equipa po
dan tirar o mellar ·da seu oficio 
na trela de contar. as histórias 
cruzadas do argalleiro Falstaff e · 
,dos amores· de Ana Paxe . Ouen " 
queira . borrar mads recordos de 
outras versións de cartón pedra 
do teatro galego. que se deixe 
levar aqui pola mús ica de colg· 
quialidade servida cos adubios 
da gheada . o seseo ou as vogali
zación que conveña n a cada · 
persoaxe., -Todos esLes resortes 
da línguél. tan raramente vis íta· 
dos por unha ~versión de~ teatro. 
aparecen ac¡ui ·en fiados . O terror 
aos vu lgarismos e as flex ións 
coloquiais. ·que tanto -contribui · 
ron él extenc;ier os chascos comi
sános gramátic.os do fLG. salta 

· aqu L polos ares . Probabelmente-
haberia que fé.lJar de· continuida-

. de co caso de O mo?.o que che
gou de lonxe . e a brillanté ver- · .., 
s1ón que preparara Alberto 
/\vendaño para o texto de Syn
ge . Se a íingua é algo máis que 
un diccionár io desos que se lan
zan á cabeza os xurispertos gra
máticos. , comprobarase acaso 
na liberdade e no xogo do Tea
trq. como ven demostrar o gran· 
traballo de Guede . Tira o alento 
comprobar até que extremo o 
teatro galego tiña esquecidas as 
portas da língua para _se ache
gar a ese grañde obxectivo dun 
.teatro popular . · 

E de par deste · exercício, 
Eduardo Alonso e Manuel Gue-

. nificado aludía a'ó reflexo do sol-
.por) . . 

"Os nasos seguidores son me
lómanós que n~n funcionan por 
cuestións~ de marketing .-eu ima
xe e é xe\lte que· gasta ser. cida
dán .dun determinado país e 
tenta reafirmar eses rasgos"·. de
clarou o líder "oskorri" N. de Fe
lipe co gallo da xira conxunta 
por Euska.di. 

A ~ira 9alega. que repiten 
este mes ambos grupqs , come-

. zou o ·dia 5 en Ourens·e . conti
nuando o -6 en A Coruña: o 7 en 
Santiago , 8 en Lugo e 9 en Vigo. 
"Nela .; Oskorri" comezan. o es
,pi:ictáculo . cobrindo unha hora, 
aproximada .. de cen.ário, conti
nuando outro tanto "Milladoiro" , · 
para concluiren os dezasete mú-

.. sicos das duas formacións nun 
· intercámbio de repertório. no 
que Rodrigo romaní na xira bas- · 
ca chegou a cantar en euskera. 

Esta "tourné" galega servirá 
t_amen para apresentar no naso 
País as suas respectivas últi:mas 
gravacións : "Datorrena Datorre-

' . 

de dinque buscáron nas Alegres 
Comadres de Windsor. Romeo e 
Xulieta . A · Revirada Domada, 

, Tan~o Traballo para Nada .e os 
dous Enrique IV, ªTI!ais ·do Fals
taff de Verdi. ·De feito argallaron 
un Falstaff que non existia. Sa
leulles algo divertido ·e bó de. 
ver. Fal~taff foi no seu tempo a 
cabeza sobre a que a clase do
minan te escarmenta -o parasitis
mo. o. abuso da orixe nobiliária , 
o oportuniqmo e (de raiz ética 
_ou hedonista) . o pacifismo. Este 
larpeiro. cobardón. fodedor . fal
so. beato e bar.rachó~ erq. a figu
ra de contraste do príncipe: das 
virtudes do puritanisrl}o e da 
moral nobiliária que se limpa
ban coa comedia . Aqui . Falstaff 

' é so un tipo cómico. Con toda a 
grandeza da persoa·xe cómica · 
·ainda·que lle'1alten fios de situa
ción para un tempo novo . ·As 
tres alusións á actualidade que 
se conceden no texto, están fóra 
dé. lugar porque non era ese o 
idioma d·e comédia . 

A cenografia está montada 
sobre banzos ·de intensida.de 
que deben conducir a un final 

.. de toda orquestra, como meo
.menda o libro da Cofnmedia . O 
traballo de dirección ten a ~irtu
de de non parecer mamado en 
exceso ainda que suma xestos. 
s_uliñados e movemento de carn 
os momentos catárticos.-Este la
bor ·está tan afi cadamente en
saiado que non -se 9omprenden 
as concesións episódicas a pe
char un par1a·menlo "con dous 
palabróns. Isto e maila pobreza 
da traducción de nomes (Xaló 
por Shallow -levián , enxel- , Ca~ 
fías por CalusJ Lendoiró por . 
Slénder -lanza]-) son as pegas 
que se poden poñer a As Ale
gres ·casadas . 

O meritório / traba]lo. de acto
res alixeira esta primeira longa 
metraxe ·do teatro galega. Os 
decoradGs de _Conesa ·son un 
modelo de sinxeleza funcional e 
eficiéncia plástica ; sobretodo no 
cadro final . Este bo traballo de 
decorado. trebellos e vestuár.io· 
pecha o círculo dos acerto::~ de . 
As AlEgres Casadas. · O 

lla" ("Oskoni ") e "Castellum Ho
nesti " ('_'Milladoiro"}; discos 
cuxa publicación se remonta 
aos comezos do pasado verán . 
Dos galegas pouco podemos en
gadir que non fara com~ntado 
no seu dia n~:Stas páxinas 
(A.N.T. n'' 392 ~ 2216189) ; dos 
bascas sempre cabe agardar a 
surpresa · inovadora, patf:mte 
mesmo na portada do LP. cinde 
se combinan con certo luxo a 
~legáncia e a . modernidade; a 
sua música segue ·a alternar ho 

_aspecto rítmico os instrumentos 
tradicionais cos actuais ; hai pa
saxes · meiódicos próprias po 
cantautor que en certo modo é 
Natxo de Felipe (cerne do gru
po), voces un tanto "irreverentes 
que combinan ·cantando xogos 
qe palabras ("Ardor de estóma
go , acidez.,,. acidez / acidez ;' a 
que prendo ·Jume a toda · a 
casa") . 

·Nen .que dicer ten que resulta 
. estimulante esta convivéncia 
. artística. da que poden sair nun . 
futuro próximo novas · ideas 
aproveitábeis. D 

.. 
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Benito
Lertxundi 
'Para min 
Faustino Sarttalíces 
é o gran patriarca 
da música galega, 
é .un caso aparte' 

• XOÁN M. ESTÉVEZ 
' "Son coma ti , ouh 1 . .• Noite. /Escuro e es
pido. sigo polos camjños en chamas I que 
está sobre os meus soños e cada vez· que 
o meu pé I toca a terra , groma ali unha 
carbqlleirá xigantesea" .. 

Se é éerto que na poesia _ 
prima o sentimento sobre 
a razón, Benito Lertxundi 
pode parecer un poeta · 
non só car:ido compón 
cancións senón tamén 
cando se mánifesta na 
cotián conversa prosaica. 
Como comentar o seu 

· traballo sen cair na 
tentación senF>itiva _que 
provocan os seus discos? 
Poderíamos comentar, isa 
si, -da sua onda "céltica" 1 

do logrado tecnicismo dos. 
seus seis _músicos, que no 
directo non desmerecen 
do disco . 
A· sua mensaxe é coerente no 
fondo e na forma; a-uns textos 
óníricos. con abondosas referén
cias mitolóxicas. acompaña un 
envoltório que reproduce nas 

· portadas dos discos unha imaxe 
naturista tan suxerente como· .o 
próprio contido interior. · 

A.o igual que na Catalunya 
"Els Setze · Jutges" e na Galiza 

' "Voces Ceibes", "Ez Dok Amiru" 
· foi en Euskadi o fato que no cul
tural reivindicaba .unha identi
dade ameazada. Comonas ou
tras nacións. recorrese ás ·can
'Cións de moda para que o eus- · 
kera, · neste· caso, tivese o _im
pacto imediato necesário na
quela· época, . e asi Benito Lert
xundi ·gravou no mítico 68 o cé
lebre '.'Cryihg iñ'the chapel" ·de 
Elvis Presley. Desde entón un 
total de oito elepés · ( dous dele.s . 
dobres) fixeron de L~rtxundi \m 
cantautor consagrado no . seu 
Paí's e admirado por minorias 
"cuálificadas" noutras partes do 
Estado. As cifras sitúano, xunto 
a. "Oskorri", no cúmio dos 'super
vendas bascas. Isa apesar da 
slia auséncia na prograrnapión 
da _ "Euskal- Telebi~ta". _ / 

"Téñenrrie chamado tanto _ da 
televisión española como- da 
basca para programas estilo 
"magazine", e non me atrai 

-nada cantar nesas Gondicións. 
Cando vexo os derroteiros polos 
que camíña este meio, nomea
da~ente os concursos, chego a 

pergun.tarrne se non serei eu o 
cUlpábel de non,entender nada, 
se non teño claro cal debe ser a 
tele~sión do presente. Recente
mente participei nun programa 
de tertúlia na ETB e abandonei 
porque trataban temas tan sé-

- rios como a ecoloxia dunha for
ma simples; para iso prefiro que 
debatan. ~obre a cosmética: por 
exemplo." · 

A mensaxe estética 
Os incoñdicionais do cantautor 
sabemos .do arrecendo atlántico 
da suá música.· Mesmo hai quen 

.di que un recital seu pode pasar 
• para un .ouvinte neutro. por un 

concerto irlandés cantando en 
euskera:. 

"Cada vez teño menos perxuí
cios en .recoñecer o_meu intere
se 'pala músic:a irlandesa; penso 
que me pertence, ao igual que 
a de todo .planeta. No naso País 
xa se deu \"lSte parentesco hai. 
tempo; mesmó hai estudos fei
tos· sobre esta relación . · 

'Tono o 
·ENTRAMADO 
ARREDOR DO 
ASUNTO IMANOL 
VEN SENDO UNHA 
INrOXICA'.CIÓN QUE 
CONLEVA MOITAS 
DEFORMACIÓNS' 

Maxino que, .irida dentro da 
v~rLedade da ipfluéncias que re
cebo, pode definirse. un estilo 
musical, e no meu 'cá'so concre
tamente si está definido. Vivo 
neste mundo ouvindo moitas 

. causas, e .o que non podo .con
trolar é a saída de todo canto 
,dhega a miri. É .algo incoscien-
te." · 

Os, cantautores, nomeada
'mente no caso das línguas mi
norizadas, . son p_raticamente os 
únicos que · divulgan o seu idio
ma alén das suas fronteiras na
turais. Dalgunha forma son res
ponsábeis, c9 seu decisivo so
porte musical, do aspecto foné-

: tico da língUa, xa ·que estas po
sueil' de seu unha mu~icalidade 
inerente; a ensamblaxe entre 
texto e múseca é o cerne da de
boúra. 

"Entre os que cantamos en 
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euskera hai diferéncias _entre 
.. nós á hora de dicer o texto na 
música. Creo que é debido á 
forma de construir unha can
ción. Persoalmente prefiro es
creber primeiro a letra e lago 
rnusicala , penso qíJ.e o casa- _ 
mento resulta máis doado desta 
forma. máis ao servizo da pala
bra; .a música aprovéitse máis 
así da própria musicalidade do 
texto ~" ' 

O conteXto social--· 
.. . 

· "As neves de Elkorreta ao fundirense I 
veñe~ rio abaixo, r!ímpidas e turbulen

. tas, reflexan o pranto da terra", 

· A paisaxe humanizada unhas 
veces, outras a máis dilecta 
descrición de quen "enraizándo- -
se na tena a eséncia que nos 
negan, I irnos século tras sécu
lo", forman parte dos sentimen
tos _dun home perc~ptíbel . a al~o 
mais que aos prace~es naturais·. 

"Indubidabelmente. todos so-_ 
mos parte dunha sociedade e 
segµndo como sexa esta deter
mínase na forma de vi ver, de 

· criar. mesmo de . dalo a coüe
cer". 

Ouen o coñece din del que 
desde hai tempo mantén_,~ den
tro dó sue compromiso artístico, 
unha desvinculación de calquer 
manifestación ideolóxica. Por 
iso lle resulta incómoda· calquer 
referéncia ao "asunto" lmanol, 
que recentemente puso á can
ción basca na prirneira plana da 
actualidade estaj;al. · 

"Xa dixen no seu dia qúe todo 
este entramado ven sendo unha 
intoxicación, que cóñíeva unha 
chea de defonnacións. Hai xa 
moito tempo que permanezo to
talmente á marxe destas movi
das". 

As etiquetas 
A música dé Benito Lertxundi 
pódese homologar á . doutros 

. países atlánticos; xa que lago, 
está na liña do que no ·noso País 
están ·a facer moitos músicos 
"folkis" . ' · 

"Ao interesarme polo· mundo 
"céltico" .atraime algun:Q.a músi- · 
ca que ven da Galiza. Por su
posto que coñezo a "Milladoiro" 
(son uns clásicos), a E.mílio Cao, 

~ a "Na Lúa"; tamén me interesa 
en certo modo o que fai . Antón 
Reixa, é outra causa pero ten 
unhas pinceladas · · que· me 
atraen. 

O mais sobresaínte da Galiza
para min é Faustino _Santalices; 

coido que é o grande patriarca 
da música galega, é un caso 
aparte; poucas coµsas me soan 
tan telúricas corno as cancións 
deste home: a sua voz soa ama
deira. a terra. pedra, a tantas 
cousas·á vez ... esas tonadas cun 
perfume tan anello, tan históri
cas ... pasaría tardes inteiras es
coitando ·discos seus; debo re
coñecer que teño aprendido 
moito del e espero ·algun dia 
gravar algo seu". 

Non estaba previsto previa
mente, peró sobre a marcha 
suscitouse a existéncia dunha 
pátria xeográfico-musical, asu
mida polo artista na sua faciana 
criadora, -á marxe da etiqueta 
"Celta". · 

"Ten moito interese que exis
ta ou non? Cando xurde esta . 
cuestión non teño ganas nen de 
contestar. A música está por 
riba desta teima por etiquetar, 
de facer culto verbal, da pala
breria. do q.il~tantismo . " 

N9vo disco -
"As froles da pdmavera I agramaron cedo 
I aconteceu aquel ano I c;ienantes da Pas
coa de Ramos". 

O seu _máis novo traballo titúla
se "A posmeianoite de Pascua" 
("Pazko· gaierdi on~ua") ; nel 
confluen os xa habituais ares 
célticos con outros máis rena
centistas; é un disco con algun
ha parte instrumental, con ver
sións novas sobre textos coñeci
dos e un repertório praticamen
te tradicional, agás preséncias 
conxunturais como unha p.eza 
con música do escocés e nun 
tempo mítico Donovan, outra do 
irlandés O'Carolan, e do· seu 
conviciño Michel Labegerie: 

"Michel foi decisivo na miña 
vida artística. Coñecino nos 
tempo$ difí9eis, cando cruzar a 
fronteira cun disco seu era xo
garse o tipo;· coincidin nun con: · 

. ceÍto con el na localidade de 
Sara e desde entón mativemos 
unha relación moi estreita até 
que· morreu dun infarto; foi polí
tico, músico e médico." 

O albúm supón a contin'uida
de ·dos seus últimos· discos e o 
clima a~adadó nel resulta do 
máis · ertgaiol~nte; · mensaxes 
agrestes, suxerentes, arroupa:
das 'por unh¡;¡. ambientación mu- . 
sical que, lonxe do "light", de- · 
vén encantadora. · 

"'Son coma ti, ouhl I Selvaxe e terríbel, . 
porque os meus ouvidos están cheos I 
dos berros das nacfóns conquistadas e de 
I sospiros de terras esquecidas". O ' 

• Despois dun silencio 
discográfico que. dura 
catorce· anos, Luís Emilio 
Batallán está grávando en Ma
drid un LP, que previsiblenente 
verá a luz no mes de Marzo do 
an·o vindeiro . Nel colaboran mú
sicos ·galegas do prestixio de 
Fernando· Llore.a (batería) e Nani 
García (piano). que ademai!? fuco 
os arranxos . Nos textos figuran 
poemas de Neira Vilas. Manuel 
António, Uxio' Novoneyra, Rosa
lia e alguns do próprio Batallán. . o 
• Bieito Ledo novo presi-

- dente da Asociación de 
Editores. o director de Ir Indo 
Edicións foi elexido presidente 
da Asociación Galega de Edito
res, nunha reunión celebrado o 
pasado 29 de · Novemebro. Na 
sua ' directiva inclúnese. como 
vicepresidente Vítor F. Freixa
nes (Edicións Xerais) ; secretá
rio, Carlos Casares (Edit . Gala
xia); tesoureiro, Xosé Luis Váz
quez Montero (Ediciós do Cas
tro); vocais, António Diaz (La 
Voz de Galicia), José Luis Velei
ro (Fundación Barríé) , José Lliis 
Barante (Bibliófilos Gallegos) e 
Pilar Sampil (Edicións Castre
los) . 

Na nova directiva, despois da 
crise que sofrira a asociación 
hai ano e médio, non está pre
sente nengun representante das 
outras editoras comerciais de 
fuste en galega, Edicións Sotelo 
Blanco e Edicións do Cumio. O 

• Xosé Manuel Millán 
Otero, prémio "O Facho" 
de poesia. O poeta Xosé Ma
nuel Millán, colaborador deA 
Nasa Terra, ven de gañar o XII 
Concurso Nacional de Poesia 

· que organiza a agrupación cul
tural "O Facho" co volume "Re
trato de muller con navíos ao 
fondo" . O prémio está dotado 
con 150.000 pesetas. O xurado 
fixo mención especial das obras, 
"Para cando morran as mareas", 
de Femando Diaz-Castroverde e 
"Unha pamba" de Francisco 
Al<?nso Villaverde. Apresentá
ranse setentaecinco orixinais 
que foron xulgados por Lois Pé
rez Rodríguez, Xosé Mondelo e 
Luciano Rodríg\}ez. O 

• Editorlals españolas en 
galego, Alfaguara e Edelvives 
veñen de iniciar coleccións de 
libros infantís en galego, procu
rando asi facerse cunha cuota 
de mercado sobretodo no libro 
xuvenil e infantil galegos . Edel
yives quer publicar orixinais di-. 
rectamente escritos en galega, e 
mesmo convoca simultansa-

. mente a esta aparición un con
curso, ·para as éatro línguas do 
Estado, dotado cun millón" de 
pesetas¡ (ver páxin·a 19) o 

•Nova directiva do Clu· 
be Alén Nós. Luciano Garcia 
Alén segue á frente do Clube de 
Opinón "Alén Nós". ,Na xunta . 
directiva intégranse X.A. Gó
mez Segade, X. Otero Costas,. 
A. Sicart Giménez, R. Pazos An
guefrá, E: Patiño Pérez, ·Gustavo 
Decampo, Maria Luisa Sobrino 
Manzanares, Osear Fernández 

· Refoxo·, e X.M.B. · López Váz
. quez. O 
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Edicióris do. cu_bo e .. ~erais ampiian ·º ·s.eu catálogo . 

Novela Policial e'xomalismo Xa tellen as suas coleccióris en galega 
Cómplice" e "Cr9nica" son 

. os títulos que escolleron 
estas duas editor_iais para 
estrear sendas coleccións 
chamadas a tet leitores 
asíduos, en xéneros de 
éxito· en case todas as 
línguas : a novela negra e 
o relatq xornalístico. 

Desde hai dez días nas librarías 
do país hai seis novos títulos 

' que ·se podían encadrar na tan
tas veces nomeada "literatura 
de quiosque". O xénero da. no
vela negra, que dera pontuais 
obras en galega ~"Crime en 
Compostela" abondou para 
mostrar a expectativa dos leito
res-, ocúpao agora nunha co: 
lección que aspira a pór nas vi
trinas das librarías seis ·títulos 
anuais, de Edicións do Cumio 
"Puta miséria" de Rafel Arna! e 
Tnnitat Satorre, "O patinazo" de 
Pierre Gripari e "O enigma da 
herdanza Hertz" de Gilles Pe
rrault. son as primeiras entregas 
ás que seguirán, no próximo Fe-

- breuo,. as pnmeiras de autores 
galegas: "As regras do xogo" de 

-Ramito Fonte e "Sangue sobre 
a neve" de Manuel Forqadela, 
que oca,mqstraran o·seu interese 
-polo xénero co.s dous relatos que 
ANT publicou no pasado Maio 
no extta "Relato Policial": 

Carlos Blanco, responsábel 
editüriaJ de Cumio, afirma a in
tenc.ión que os animdu, "o xéne
ro policial non ten tradición no 
naso país, pero si é q.ceitada a 
narrativa negra, que mesmo 
chega a criar unha espécie de 
leitor adicto. Ouizais isa foi asi . 
porque as editaríais estiveron 
moítos anos ocupadÓs con ou
tros labores máis perentórios. 
Pensamos que esta colección 
pode servir de acicate para os 
escritores, que non vian unha 
canle específica para un xénero • 
que tarnén é moi singular". 

O deseño das capas é comun 
a toda a colección. procurando 
unha identificación dos leitores , 
sen que mude a ilustración prin
cipal, e nos critérios de selec-

Carlos Emilio Pons publica un novo 
disco: "Unha cantiga do Plata" 
De entrada é de agrad c r e 

este arxentmo afirn;:ado ha1 Lem
po no naso Pa is a sua Leima por 
sacar ad1ante este disco grava
do nun idioma . o naso. pouco 
doado últimamente para a sua 
d1f us1ón músico-comercial. Ou
tra causa son os resultados. e se 
coa simples boa vontade xa· te
rnos que darnos por conformes 
a éstas alturas. 

O resultado é un produto 
"modernizado", entendendo por 
tal o aspecto instrumental : cai
xa d~ ritmos e unha conxuntural 
baterifl . Atrai a antenéión do 
afeizoado a nómina de músicos, 
habituaís dos cantautores cata
láns (xa que este disco "coceu
se" en Barcelona) : a garantía 
dun Ricardo Miralles ~ Francesc 
Burrull ou Ricard Roda foi albis
é:ar unha pequenq. obra de arte 
consumada, per9 claro, un/unha 
M~ del Mar, Llach, ou ·Serrat, 
amais de estaren ben arroupa
dos musicalmente, teñen recur
sos de seu' causa que non se 
pode dicer de Carlos Emí!Ío. A 
miúdo parece que os músicos 
tracexan un c·amiño polo que a 
vo'z do cantante circula· con cer
ta dificuldade, corno e·ncaixona
da. Seguramente moi outro se
ria o resultado ·se o acompaña-

mento fose madurando sobre a 
marcha . se o disco concluíse un 
proceso de ensaios e actuacións 
en directo. que neste .caso non 
se deu . 

A voz de Carlos Emilio queda 
baixo mínimos en temas que 
posuen certo encanto. "Gaivo
tas no pamba!". poema de Ma
nuel Rivas arranxado por'R Mi
ralles, condensa nunha canción, 
breve a intensidade de dous 
prestixiados a!:..tistas (poeta e 
pianista) . "Rapaza olios de pa
pel" toca a fibra sensíbel pero 
non chega ·a acariciala; despois 
de escoitala , o ouvinte .apenas 
sinte nada . Acertada é a versión -
do lexendário tema de Serrat "El 
drapaire" ("O trapeiro") . Arique-· 
za instrumental non oculta o 
simplismo . musical de "Vaca
cións en Bos Aires",. que recor
da enormemente o primitivismo 
d0s vellos "Voces Ceibes" . · 

O debuxo de Laxeiro que co
bre a portada non se correspon
de co contido do plástico. Polo 
'demais, as cancións poden que~ 
dará porta dos "cuarenta princi
pais" e máis ainda dos cenários 
nos que tnlnfan os grandes_ can
tautores. · O 

:. ~ 
XOÁNM.ES~ 

ció_n seguidos Carlos Blanco 
aponta que son "autores de éxi
to nos seus paises · de orixe, 

. mesmo ·"'Puta miséria" ten sido 
levada ao cine, a·penas traduci-: 
das ao castellaoo. as _suas obr'as . 

Para os seguintes títulos conta
mos xa con obrss contratadas 
dúrante a Semana de Cine Ne
gro de Xix.on: do inglés Nicholas 
Freeling , chamado a ser un c;:lá
sico do xenero ªº rneu enteh~ 
der.' e da nori eamericána Tcmy 
Tenelly" . · 

Xornalismo e literatura 
"Crónica" é o títu lo da colección 
que está chamáda a ser o mas~ 
carón de proa da. nova etapa de 
Xerais di rixida por Vitar Freixa
nes. · Cando menos unha das 
máis queridas. e presumibel-

. mente de maior venda . por 
amenidade e por gancho 

Freil!(anes' explicaba na apre
sentación da colección a voca
ción de gañar le itores através de 
xéneros pouco habituais nas·no-

sas letras. con· libros que poden 
ser collidos en e::alquer mamen~ 
to. e nos que sen rebaj.xar un ní
vel ~e esixéncia literária a. ame
nidade e o.próprio tema aborqa: 
do sirva pai:a poder tracexar un 

- 1 .círculo maior de audiéncia para 
os libros en galega. 

O. volume que vai ser estrela 
neste primeiro lanzamento. e 
que mellar se acae á -idea plan
texada pola ec;:litorial é o intitula
do "Álvaro Pino" que realizou 
Miguel -Suárez Abe!. a-piques de 
·sair á ·venda . Trátase dun libro 
biográficó que vaí sorprender a 
moitos leitores que se· aproxima
rán por primeira vez á c6mplexa 
cotidianidade dun deportista de 
elite, Os títulos que xa están 
nas librarías son '_ ben dispares 
ent~e si . .' "Chamábase Luis" de. 
Marina Mayoral é o relato pun
xe_nte do mundo da · 'droga e a 
áutodestrución dunha - família : 

· "a história dun ser humano que 
se éonsome. frá_xil. coma un vi
dro. e dunh·a familia arrastrada 
na mesma desesperac_ión. sem
pre entre o amor e. a im¡Sotén-

Ci9. a rábia e a resignación". 

"Os galeóns de Rande" é tra-
. · dución da obra de Robert .Ste

nui t, que quizais veña a Galiza 
no próximo. Febreiro, sobre ún 
dos · misterios máis apaixonates 
que ronda desde hai séculas as 
águas da ria de Vigo, e que ten 
dado e dará abondosas investi-
gacións e literatura. "Fuxidos ·de 
Sana" . de Carlos Reigosa é a 
que completa o abano, e é unha 
interesante a atractiva aproxi
·mación á resisténcia. armada 
antifran.quista na Galiza -:-neste 
mesmo número hai unha entre
vista co seu autor-, que conse
glie inteiresar ao leitor desde a 
primeira liña até rematala sen · 
pausas . 

Freixanes anunciou novas tí-. 
tulos relacionad9s co contraban
do. un librn de entrevistas con 
mullere_s realizado por Ursula 
Heinze . outro sobr-e as mareas · 
no Grand Sale e unha reportaxe 
sobre os empresários -galegas 
que está realizando ó xomalista 
Luis Rivas. O 

x.c. 
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Marilyn Monroe e Clarl< Gable protagonizan Vidas ~ebeldes de Huston 

·Vidas Rebeldes, , 
· unha obra mestra 
de John Huston 

Das case vinte películas que · 
desqe hoxe ·até o ,próximo· xoves 
dia 14 vcins~ emitir en televi--

, sión, hai catro que sobr~saen 
por enriba das de'rnais : Carta 
dunha descoñ ecida; "A ponte 
S"Pbre o río Kwai", "Vidas RGbel
ci_es" e :'Chinatówrn" . A prirneira 
.foi dirixida no ¡ 94 7 polo grande 
cineasta xerrnano - Ma Ophüls , 
lago de chegar aos Estados Uni
dos no 1941 fuxindo do terror 
nazi. Os co;mezos de Ophüls en 
Hollywood foron difíceis . Apre
sen.tacto polo seu compatriota 
Robert Siodrnack foi contratado 
e imediatarnente despedido pm 
Howard Hughes pouco amigo 
do sentido da liberdade que ate
sourab~ o cineasta alemán. Pero 
grácias ap talento e ·a boa vista 
do productor lndeperídente 
Jotin Houseman, a sabiduría de 
OphÜls pu'do constatarse na ro
daxe de "Carta dunha descoñe
cida" película que, basada· nun 
texto de Stefan Zweig e fotogra 
fada polo grande F.ranz Planer 
(colaborador hal5ítual de Ophüls 
xa desde os tempos . de Alema
nia e a quen lle deoernos a foto
grafía de "Liebelei"-1932), cons
titue unha visión idealizada da 
Viena irnpe.rial chea ·de danza. 
charnpagne, candelabros. uni
formes e paixón amorosa. e ex
presa o armazón estético e far- ... 
mal . que . quintaeséncia -.en 
menor medida, desde lago, que 
"Lola-Mqntes" ou "Le Ronde"-
ª concepción do cine deste gran 

· rnestre inxustarnente esquecido 
polo grande público. 

Polo-que atinxe á supercoñe
cida A ponte sobre o Rio 
Kwai, foi realizad~ n:q 1957 por 
David Lean e é un dos' rnáxiinos 
expoñentes da conc;;epción do 
'cine corno espectáculo e signifi-

. cou un éxito comercial extráor
din.ário (7 Oscars) . amén de ser 
unhas das dez pe1ículas rnáista
quillerras da história do cine. 
antes, naturalmente, de que a 
chegada_ do tandern Spielberg- · 
Lucas . batise todos os records ' 
estabelecidos até o momento. 
Apesar dos seus errns non se lle 
pode negar ao filme a sua certa 
cárrega satírica e. anti-militaris
ta, ~ubliñada, sobretódo, na 
composición da pernonaxe do 
coronel británico (Alee Guinnes) 
quen ademais de pórse ao senlí
cio do inirnigo ·-para . man ter o 
"espírito d13 torpe{- rematará. 
·parad0xicamente. defendendo a 

"sua" ponte ainda ·a costa de sa" 
ber que esta ía ser empregada 
nunha ofeosiva nipona. 

,Pala suá banda Cliinatown, 
realizada por Rornan Polanski no 
1974, é unha horne.naxe non di
simulada ás películas "negras", 
onde un.ha posta eh cena preci
sa, un.ha sabiduría parratiiva li
bre de toda sospeita e unha ca~ 

' lqr e am9t profundo cara ese xé
nero esencial da historia do cine 
americano, serven de esqueleté 

.. para qlie o histrionismo de Jack 
Nicholson J?Oda evoluir sen fre
nos. · 

Deixei- para o final Vidas re-
. ·beldes, película de mitos do 

cine, .ponto final. da traxectória · 
artiStica e ·humana de dous de
les e unha das cintas máis pro
fundas e complexas que ten dei
xado o -talento irnenso de John 
Huston.· Rod~da ~ polo autor de_ 
"A raiña de-Africa" no 1961 so~ 
bre un guión de . Arthur Miller, 
ten como atractivo adicional o 
feíto de ser ~ derradeira apari
ción nas pantali.as de Marilyn 
Momee e Clark · Gable, mortos 
ambos .e dous pouco despois de 
terse finalizado a ,rodaxe. 

,En "Vidas Rebeldes" ("The 
Misfits") atopámonos diante 
'dunh a história de pou~as ~perso
riaxes, ·peéhadas en si mesmas · 
e que loitán por sobrev1vec Ao 
contrário que neutros "hero~s" , 
hustonianos que transitan pala 
vida segui.ndo vn itinerário per-: 
soal e xeográfico carnbeante e 

. móvil , aqui estarnos enfrentados 
a ·unhas personaxes estáticas, 
varadas no dique seco e baleiros 
de dinamismo: o movirnento 
constante trócase agora na_ pro- · 
fundizadón dramática ·e a refle
xión existencial. Guido, _Gay e 
PerG:e ou o que é o mesmo, Wa-· 
llach, Gable e Clift, tres cada-

, ·~res vivintes, tres defuntos que 
. precisan matar para s·e -sen~ir vi
. vos ' son suxeitos que habitan 
un espácio hostil . e cuxa exis
téncia está presidida ·pala de
sesperanza , polo amargor, .po)o 
fracaso e, finalmente, pala soe- · 
dade. En definitiva, "Vidas Re
bel_des" é non 'só un retrafo . ínti~ 
mo de Mari1yn Monroe ollada 
desde a óptica do seu ex-mari
_do. senón tarnén a reflexión nos
tá.lxica sobre un xénero que rno
rria, o western, ao tempo que 
·unha visión desencantada s_obre 
o soño' americano e a desmitifi
cación dunha das suas constan-
. tes· máis definitórias : a moral do 
éxito inerente ao "american way 
of life". Estarn.os diante, poi.s; _ 
dun Huston .maior, diante dun
ha das súas películas máis per
·f.ectas e c;:lásicas, pero ~amén 
enfrontad6s de fuciños cunha 
dás suas películas rnáis desen
cantadas. amargas e desespera
das . · O 

CELSO LÓPEZ PAZOS 

G.uieirQ 
CULTURAL 

Outros ·signos· 
áuricos (Paralelo 42) 
A Casa da Parra apresenta, du
rante o mes de Decembro e até 
mead0s de Xaneiro, a mostra 
Paralelo 42 que recolle o trabailo 
recente de seis artistas plásticos 
ourensáns . Trátase dunha expo
sición -de arnbente ·na que. xun
to á produción e·n · soportes con
vencionais, se exibe . .unha insta
lación coa evocacion do ria 
Miüo como téma ·e seis vídeos, 
_cada un· deles guionizados por 
un- artista: que referéncia ou 
completa a sua atividade s'obre 
os outros soportes. Ao fio da e.x
posicfón publicouse uri pequeno 
voh,J.me de relatos de seis xoves 
escritores, algun deles de valia 
contrastada, que dan o ·pantG e 
hora en que encontrá a ativida
de criativa da sua cidade. 

As caracterí$_itcas lifundamen
tais da exposición · son : a dispa
Íidacte de linguaxes ernprega
dos e a riotória desigualdade no 
interese das prop()stas . Así, 
destaca a madurez da obra de 

· Miguel Mosquefa e · Carlos Gon- · 
-zález Villar e a consolidación de 
Manolo Figueiras. O gravador , 
Carlos González Yillar rnos~ra. 
en seis manchas de bon forma
to, unha exquisita reflexión so
bra a paisaxe rural, que non na
tural, esquematizando en signos 
elernentais e ritmÓs compositi
vos ·complexos e unha páleta de . 
cromatismos cálidos e neutros 
grises e tenas. Outro dado a 
destacar é qu_e o patente rigor 
tecnico en nengun momento se 
$Obrepón ads con'tidos comuni
cativo desta firme obra. 

Os tres cadros qUe aporta Mi
guel Mosquera son índic{- po 
alto nivel acadado pola criacióQ 
plástica rio naso pais. Resaltos 
·en formatos médios, con técnica 
de · collage semi-escultórico e 
unha férrea composición pauta
da pala centralidade e a sime
tría . As córes frias ·sobre .negro~ 
diversos e ,ese.asas apert-qras 
cara outras gamas. o repertório 

Míguel Mosquer'a.-

formal e de materiais é comple
. xo e sorprendente, pero domina

do sempre por un sírnbolo.-cen
tro da obra (cruz, grande trián-

. gula) que estabiliza a irnaxe. Do . 
ponto de .vista temático abór
danse os ei'ernentos icónicos da 
vida social e relixiosa local , todo . 
isa gmado · pala pecesid~de de 
liquidar as forzas negativas que 
impidén o dionisiaco devir da 
acción i:::riativa: 

Manolo Figueira apresenta 
catro obras de ;argumento co
mun e factura unitáriéf que gra
Vitan en torno ,á . atividade do 

· poeta e os seus xestos, utensí
lios e prernonicións . Discurso .. . . 
case monocromo e ens1m1sma-
do, que polo seli carácter obvia
mente descriptivo pode. despis
tar ªº espectador pouco avisadÓ 
e apartalo dunha obra de indu
bidábel calidade plástis:;a, dun
has imaxe~ que reconstruen de 
modo racional e ifónico os en
tornos reais e astrais do artista . 

O escultor Pepe Bauzas rnos
tra. catro. pezas, tres en bronce 
e ferro ·e a cuarta en escaiola , 
encadradas dentro do realismo 
crítico. figuras con vocación de 
monurnentalidade e adXectiva
das por un forte tratamento tex
tural , Unha obra incipiente que 
aponta boas maneiras. Comple
tan a exposición os pintores 
Gon·zalo Dacosta e Xosé Villa
rnoure. o prirneiro desde a doc
trina automatista , campando 

- 9on imaxes snnultáneas e colo
rido vivaz e o segundo desde o 
inxen'uiSmo selvaxe e cun modo 
expresivo desgarrado, logran re
sultados apreciábeis. 

Asi pois, . unh'a · posta ao dia 
necesária que o comisário desta 
"declaración de princípios", Ca
milo Franco explica con clarida- · 
de "Paralelo 42" :· é unha mostra 
para confrontar linguaxes· e para 
demostrar que o siléncio · admi
nistrativo -non significa ausén
cia de crjación. O 

FERNANDO FERRO 

Manuel-Rivas, 
o. boÍl?ai· atlántico 
Se recorremos duas semanas 
seguidas a reseñar un libro de . 
Manuel Rivas ·nestas páxinas é 
simplesmente porque q coru
ñés, afirn;:ado ultirnamente en 
Tui. ameaza con S'er un dos au
tores nasos máis prolíficos. 

O secreto de Rivas para .se-.re
, mexer con ·dignidade e as veces 

> c_on brillantez, no xomhlismo. na 
poesía, · no relato ou. na reporta
xe longa, . nqn é outro ~que o de 
ter poste en prática desde moi 
novo a .máxima de qúe un esci:'i
tor faise cun dous p~r c~nto de 
inspiración e un noventa e oito · 
de ,transpiración. . 

A sua última obra Gali.cia, $1 
bonsai atlánticonl, editada . 
polo :rpesmo diário madrilefio do 

qµe é, desde hai anos, colatora
dor ..- está construida como unha 
gr:an 1reportaxe centrada no in
tento de contar Galiza 'aos non 
galegas ou, como se di na pró
pria obra, "desvear algunhas 
das claves do que oc.une· actual
mente no país máis ocidental de" 
Europa" . O libro, escrito polo 
~anta en castellano, está feíto 
para . ser leido polo público do 
estado que posue, corno é sabi
do', unha escasa 'informacióri, ás 
rnáis das veces distorsionada 
polos próprios rneios de comuni
cación, do que realmente suce
de no naso país, pero que, sen 
embargo , estaría comezando a 
verse interesado por esa rexión 
estrana e exótica e, non obstan
te, tan próxima, que é Galiza. 

Os próprios capítulos do libro . 
amasan ese afán: úriha visión 
desmistÍficadora da emigración, 
as claves do .Exéicito Guerrilhei
ro.' o suposto catastrofismo do 
pais, a xenuinidade do conser
vadurismo -non reáccionário-
galego e as 'tazóns da implanta
ción de Fraga, a singularidade 
da Costa da Marte e a actualiza
da socioloxia, através dos mo
dernos consultórios de meigas. 
as macrodiscotecas futercomar
cais e as novas feiras -con 
plusvalia multinacional- que 
serian os hiperrnercados. Todo 
iso acompañado dunha panorá
mica xeral. no primeiro e último 
capítulos . ben fornecida de da
dos económicos e industriais. 

·o estilo de reportaxe é óptimo 
para facilitar a leitura , desco
nxestionando as cifras , coa ira
nia , a anécdota e a personaliza
ción do relato . Algo feíto para 
que ó leitor de extramuros se 
poida introducir no que é Gali
za, s~n por isa ter que recorrer 
a un ou vários ensaios, máis 
próprios. pero tamén rnáis alon
xados. da, sua real disponibÍ!ida
de. 

Galicia, el bonsai atlántico 
pode exercer, así, de guia ~acial 
amena para madrileños curiosos 
e mesmo dispostos a viaxar 
aquí nas vacacións vindeiras. 

Contraditório mosaico 
Rivas oferécenos, como dixe
mos, un intento de resposta aos 
principais tópicos difu~didos 
sobre Galiza. Pero o traballo 
adolece. ao noso entender, de 
estar demasiado circunscrito ás 
fronteiras galaicas. ·no tocante 
ás suas claves . O autor de Un 
millón de vacas recrease na Pª" 
radoxa, nas múltiples contradi
cións que apresenta a nasa so
ciedade e construe con isa un 
mosaico, excesivamente inzado 
quizá de nomes próprios. en dé
beda cun certo estilo periodísti
co de moda. Tarefa que nos fai 
subir vários escalóns desd~ a 
Galiza fol.clórica habitualmente 
difundida. Queda no ánimo, sen 
embargo, a sensación de que se 
nos escamotean as razóns desas 
contradicións. Para esclarecer 
iso, seguramente haberia que 
adentrarse en explicar e non só 
~onstatar que "Galiza exporta os 
dous tércios da enerxía eléctrica 
que produce" . Non deixa de ser 
significativo que este relato car
gadp de afectos cobre distán
cias en ocasións tan concretas 
como para dicer, a respeito da 
reconversión naval, que "a me
dida foi irÍterpretada na comuni
dade como un acto discrirnin.a
tório", distáncia e pulcritude 
que sen. dúbida demandaba , a 
empresa editora. É este o límite 
preciso da obra, porque mala
mente se . pode explicar este 
país, sen aludir a despachos e a 
emisores externos; pero eles 
eran, precisamente, os destina.
tários do libro. O 

M.·VEIGA 
(1) Galicia, ef bonsai . atlántico. El 
País-Aguilar. Madrid 1989 .. 
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··A .xendA 
AcuLTURA~ 

~ONVOCATORIAS . 

• VI Xomadas do 
Humor 

As Xomadas de . Humor que 
organiza o- Coricello de Fene 
desenvolverán o seguinte Pro
grama de actividades. 

Data da celébración: Venres, 
8 de Decembro. 
Local: Casa da Cultura de 
Fene (Fonte do Campo sin) 
Exposicións. "Cinco anos de 
Curuxa'; (mostra na que se 
e:X:iben os trab~llos que queda
ron finalistas nas cinco edi
cións da vertente gráfica do 
Prémio Curuxa do Humor) . 

"Curuxa do Humor" (exposi
ción dos traballos apresenta
dos a concursar nesta edición 
do Prémio Curuxa de Humor). 

"O Humor na Escola" (expo
sición dos traballos apresenta
dos a concurso nesta edición 

ACTOS 

• Auditório de 
Galicia 

Dla 11 de Decembro. Trio 
Adamusovo de Checoslová
quia. 
D1a 15. Concerto de Maria 
Orán e Miguel Zanettl. 
D1a 19 Concerto de N1colas 
C)1umachenco. 

• Xoves Teatrais de 
Moaña 

Desenvólvese o seguinte pro
grama até fm de ano 

14 de Decembro La.tinb (Gali
za) "Cocktail smfómco" 

21 de Decembro T de Ningu
res. (Gab.za) . "Mana Soliño'" . 

Todos os espectáculos desen
rólanse no C. SocioCultural D. 
Castelao e principian ás 20.30 
h. Organiza o colecnvo "Tea
tro do Morcego" co patrocinio 
do Concello de Moaña 

• Gran Venta 
X Aniversáiio 

o Grupo Artello pon en cena a 
sua últuna obra os días 20 e 
21 de Decembro ás 20 30 h . 
no Centro Cultural da Caixa 
Vigo Haberá desconto do 50% 
aos estudantes, 

do concurso "O Humor na Es-
. coléJ."). 

- Inauguración das novas qe
pendéncias do Museu e da 
Sala dedicada ao - humor dó 
resto do mundo (na que se 
exilien órixinais de Jerry Duc 
mas. 'Lillo, Nono, Mort Walker, 

. Dick Browne. De la Nuez. 
Gianni Finlandia, Edgar Nevi
lle ... ) 
· Actos programados para o 8 
de Decembro. As 17,00 h. 
inauguración das VI Xornadas 
e das diferentes exposicións. -

Ás 117,30 h. tertúlia ~obre o 
humor nos diferentes meios 
de comunicación ·conducida 
por Domingos González (Di
rector do centro de T.V.E. na 
Galiza) é na que participaran~ 
Suso de Toro (escritor e guiq
nista do espácio "Servício de 
Urxéncias" do programa "Ve
laí" da Televisión da Galiza); 
Ricardo Sandoval (Perio~sta. 

Condutor · do programa ''Ollá-'
paro" de Radio 'Nacional de 

.España) e Pepe Carreir6 (hu
morista gráfico. Colaborad<;ir 
de "La Voz de Galicia", -"Can 
sen dono" ... ) · 

Ás 19.00 conferencia de 
Abelenda sobre o humor visto 
por un hu.morista . 

Ás 20~00 actuación dos coq
cursantes que. se apresentan á 

· vertente oral do Prérnio Curu
xa . 

Ás 20.30 actuación de Xu
rxo Souto e do Sr . Paco do pro
grama él.a Radio Auto11órnica 
Galega "O Fí.?deiro". · . , 

Ás 21 ,00 entrega de pré
rnios aos gañadores· dos con
cursos "O Humor na- Éscola" 
(ve~tentes gráfica e literá_ria) e 
"Curuxa do Humor (vertentes ~ 
gráfica, oral e literária ; pré
rnios especiais: aqs meios de 
comunicación e Curuxa de ba
_rro) . 

T.lBROS . 

• Papeles para la 
Paz 

Revista do Centro de Investi
gaciones para la Paz en cuxo 
número 35 abórdase o tema 
"Vellos e novos· pensa
mentos. A política exterior 
da Unión Soviética" con di
ferentes artigos sobre as mu
danzas na URSS na orde inter
nacional e artigos de Mariano 
Aguirre sobre "Modernización 
da OTAN: nova crises dos eu
rornisís?", Fred Halliday, 
_,Mantense a rivalidade Leste
Oeste no Terceiro Mundo" e 
Gene La.rocque "O futuro das 
bases norte- americanas no 
Mediterráneo". A revista ten 
tarnén unha sección de critica 
e reseña de libros. "Papeles 
para la Paz" é un bon instru
mento para xomalistas, mqvi
mentos pola paz , políticos e 
cidadáns inteuesados polos 
problemas relacionados coa 
carreira de armamemntos, os 

• A Anécdota 
(ven da páxina 20) 

ideas anticonservadoras, 
vexan Vdes .. o correr das 
circunstáncias. Claro que 
houbo conversións mais 
fulminantes. por exemplo a 
de San Pablo, que lle bas
tou cair do cabalo para pa-

conflitos intemacionais e as 
estratéxias do desarme. Ten 
periodicidade trimestral e a 
suscripción custa 2.000 -pese
tas no Estado español e 22 dó-- . 

sar de militar a político, · 
ainda que logo teña acorri
do outras veces 9 mesmo. 
sen ter sequer necesidade 
de cair do cabalo. E tamén 
pensei algunha vez que 

· quizais Mozart propúxose 
facerse masón no mesmo 
instante que o señor bispo 

,. 
_-, ' ---

..... .-. ,.~ 

lares USA no estrarixeiro". - Os 
inteiresados pódense dirixir á 
Fundación Hogar del Em
pleado_: C/ Alcalá, 117-6º 
dcha.- 28009 MADRID 

de Salzburgo lle deu o pun- _ 
tapé no adolescen~e ·nade
g¡;írio, ceñido de fulxente 
raso. probabelmente de 
orixe florentina. ·(que ta
mén ten un a ·sua erudi
ción hai que usala de can
do en vez . ainda que agora 
se pague tan mal). O 

s u ·s e· R É B A s E 
A?lOSAtlBBA:-

A 

PERIÓDICO GAL.EGO SEMANAL 

(Poro remitir a A Nasa Terro unha vez cuberto en MAIÚSCULAS) 

NOME .. .. ......... ... . , ....... .. ......... ............. .. .... ..... .... ... .. .... .. .... .. .. : .. .. .. ........ . 
APELIDOS '. .. ................ ., .............................. ... .......... ......................... .. 
ENDEREZO ........................................................ ............ .... ............. : ... 
TELÉFONO ..... ............. .......... ....... . -....... ....... ................................. ..... . 
POVOACIÓN ... : ......................... ... ....................................... ............. . 
'Suscrébome oo periódico A Naso Terro por un ano/semestre, oo précio de : 
Goli zo/Estodo / Portugol ...... .. .. ............ : .. .................................. 4.500 pto ./ono. 2.300/ semestre 
Europa ......... .. .. : ................................................................ .......................... ........... .... ... .............. 6.200 
Am é rico e resto do mundo ...................... .. ...................................................... 8.000 
~ Sub!ICricións para o Estado español. 
O Tolón boncório odxunto. 
O Reembolso (móis de 130 pta .) 

b} Para o resto do mundo. 
· .D Cheque bon'Cório odxunlo. · ' · 
. O Xiro Internacional o nome de A Naso Terro. f.portodo 1371 ·Vigo. 

PAGO DOMICILIADO, _ . 
NESTE CASO COBRIR OS DADOS DO BOLETÍN ADXUNTO. 
BANCO/ CAIXA DE AFORROS .................. .. ., ... :.............. .. .. .. ....................... .. 
CONTA I LIBRETA .:.............................. ....... ... ............ .............. . 
rn:-uLAR CONTA ou LIBRETA ......... .. ................... .. .. .. .... _. ..................... .... ............... _. ........ .. 
NUMERO DA SUCURSAL ................................. ....... .. ... ......... ............. ................................ .. . 
POVOACIÓN .: ... .... .... .. .. .. ..... .................. .......................... ... ..................... : ... ......................... .. 
PROVINCIA ......................... .................... ........................................... : ................................... .. 

Sérvonse tomar nota de atender até novo · aviso, e con ~argo á miña canta, os 
recibos que ao meu nome lles sexan apresehtados ·po~ Promocións Cúlturais Gale-
ggs S.A. (A ~osa Terra). · 

DATA ATENTAMENTE (ASINA TURA) 

A información que paga á pe~a . ter. 
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Nº 411 -7 DE DECEMBRO DO 1989 19 

EXPOSICIONS 

• Lugio Muñoz 
Obra gráfica 1960-1988-_ Na Sá 
de Exposicións do Auditórto 
de Galicia. · 

• Maríuel Prego , 
Exp;sición antolóxica do. pin
tor· ourensán na sá de exposi
cióris do Centro Cultural Caixa 
Vigo. Até fj.n de ano. 

• Duna Dietzsche 

Exposición na GaléLia de Arte · 
SIC (PrincipE;J 234°) .en Vigo. 

• Memória de. 
Galicia 

_Exposición de cattas postais 
de Mariela Lornnte. No edifi
_cio Sarmiento do · Museu de 
Pontevedra, des~e o i ·de .De-

cernbro. 

• Lú~io Muñoz 

rriostra na Sá de Exposicións 
do Auditório de Galicia 

• X.ando 

Exposición na Sá de Arte da 
Caixa Vigo (Policaipo Sanz, · 
24)._ Até o 6 de Decembro 

• Leopoldo Varela _ 

Oleos e aguarelas na No~a Sá 
de Exposicións da Caixavigo. 
Até o 6 de Decembro. 

• Isidoro Bracos 

Exposición., de escultura na 
Aula de Cultura da Caixa 
Gaaicia de A Coruña. 

ANUNCIOS DE BALDE . 

Poñemos no seu coñecemento 
que o Grupo de Estúdios so
bre a Condición da Muller 
"Alecrin " conta cunha B-iblio
tec.a-Centro de Documen
tación áberta ao público con 
hemeroteca. libros ' e dosiers 
relacionados coa muller; ·asi
mesmo contarnos cunha per- . 
soa ciue poderá orientar aos 
alumnos que desexen facer al-
911n traballo. ., -
As lloras en que está aberto" ' 
ao público son de lüh. a 13.30--

. ·h. e de 17 h . a 20 h . 
Lembrarnos, que o video feíto 
por nós d~ntro da campaña de. 

· previsión do embarazo na 
aciolescéncia co -título "Por 
unha nova sexualídade" e que 
ioi apresentado aos mestres 
no auditórib "Ciudad de Vigo''. 
está a disposición de calquer 
centro que o solicite. 
Sempre que o desexen. tamén 
poderán contar cunha persóa 

_ para ·o· debate ou apresenta -
ción aos aluÍnrios. 
Para máis información pode 
chamar á Biblioteca sita en 
Garcia 'Barbón, 30-5°, Tfno. 43 
94 59. (Vigo) . . . 

Colectivo Ecoloxista Xevale 
distribue papel recicladQ, -
artesanía maya, camisetas 

Actividades para nenos: 
cerámica, teatro - de som
bras, traballos con cartón e 
papel, marionetas. Os sába
dos de 11 ª' 13.30 h. Informa
ción na rua Rpupeiio nº63 os · 
sábados en horas de activida-~ 
des. 

A Asociación de Programa-
. dores en Língua galega 

chama a participar nas suas 
actividades a quen goste te
clear nun ordenador. Estarnos 
en Rua Dolores R. Sopeña. 1-3° 
·esq. 15505 A Coruña. 

A Mesa pola Normaliza-. 
ción Lingüística de A Coru -
ña reúnese todas as semanas 
(Mércores ás 20.30 h.) nos lo
cais da rua Eladio Rodríguez, 
15 - baixo (A Coruña)". As per
soa_s que queiran cóntaétar 
coa MNL ou colaborar poden 
achegarse ao local nese día e 
hora cando o desexen. 

Intérprete xurado . de galego e 
portugués, diplomado en Iin
gua portuguesa e ·Ido. en Fil~ 
loxia Hispánica oferece-se 

·para todo tipo de tradu
cións. José Luis (91) 409 11 
57 . . 

contra o V Centenário, ma- , Churuleta T·eatio. Espeétácu
terial da . campaña Pro- _ los de roa para todos os pú
Amazonia e Bicicl~tas fei- blic:Os. Os interesados poden 
tas a man_ ~Interesados porse · contactar co teléfono (986) 78 
en contacto co Apartado 22 de 08 73 ou no Apartado 185. de 
Monforte de Lemos . · Lalin. 

••• 
Ainda nom somos conhecidos 
> na Galiza inteira pola· nossa 

-especializQ~om em -livros 
galegos e portugueses. 

ALÉM OCOBRIX 
S.L. 

distribui~ns 

Castrom de Ouro, 16-1 º dto: 
15703 Compostel(;! 

Telf.: (981) 57 56 34 

• •• 
CHAMEAO 

TLF .. (986) 43 36 24 . 

·E SOLICITE 

AS NOSAS TARIFAS 

PUBLICITÁR!AS 

j 
• • .. 

. A •oSA !IBBA : 
PERIOOICO GALEGO ~EMANAL : 

. . 
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loEAS 

Nº 411 • APDO. 1371 (VIGO) 

TRES EN RAIA 
\ 

A ANÉCDOTA 
·. . . 

UN ARTIGO 06 E.DUARDO .BLANCO AMOR · 
Hai dez a~os morria en Vigo· Eduardo Bl~nco Amor. Q~en é ~nha da~ 
figuras máis importantes da nosa . literatura contemporanea _aind~ e~!ª 
reclamando a edición das suas obras completas e dunha ma1or d1fus1on 
da sua obra, da que algunhas novelas fundamentais -''La Catedral Y el 
niño"- é inencontrábel desde hai unha dúcia de anos no mercado. 

Publicamos un extracto. dun artigo que, descoñecid~ na G~liza ~orno a 
meirande parte do seu labor extenso como xornahsta, fo1 escrito ~~ 

Abril do 1960 e publicado na altura nunha revista venezolana. A vers1?n 
· , ao galega é responsabilidade nosa. · . . 

EDUARDO BLANCO AMOR 

A gora xa ven o tempo das lembra~
zas, máis malencónico que o dos 
proxectos e tamén menos angurio-

so, porque ao fin, un convéncese de qüe 
· a cousa non pagaba tanto a pena. Por pri

meira vez canto algunhas, ainda que non" 
sexa máis que para c·oquetear de vellez, 
que é intento frustrado de rexuvenecerse. 
.Penso insistir se sigo notando que agora · 
a vida non me crece para atrás, como re-

. sultado indiscutíbel de térseme crecido 
cara adiante, decrecéndose ou acrescen
tán'dose segundo se mire. 

De todas· maneiras, qued,ei xa firme que 
o meu pr'imeiro framo no xornalismo ·an-_ 
deino entre os quince e os dazasete anos, 
que daquela eran de pantalón corto en 
carpo e alma. Non foi precocidade senóh 
necesidade, en vista que tiven un pai ima
xinativo que viveu, gastou e morreu, con 
elegante precisión xuliocesariana. Todo 

. tan apresa, que apenas puden disfroitalo. 
Deixoume duas partes · do fermqso exeni
plo: o vivir e o morrrer, coido; o gastar fí-. 
xoo xa .imposíbel e na miña cidade natal 
(Ourense, 1917. 12.000 habitantes)" había 
un cabaleiro influ~nte, moi piadoso, que 
coleccionaba viuvas. Apiadouse da miña 
madrina, guapísima, viudísima, (a-piedade 
cómo unha das formas do gosto, tan fre-

. cuente en burgos episcopais). Através 
dela, atravesada, supoño, pola piedade 
do cabáleiro, deume emprego no Munici
pio. Era de ama de cría, non habia outro. . Hern:ienegildo Calvelo -nome auténti-
Como. a causa da miña idade e por algun- co-, teólogo exclaustrado que picaba ta-
1ha outra .circunstáncia, eu non podiá exer- baca todo o dia e engülipaba augardente, 
Gelo, destináronme a un peHódico l9cal, tamén todo a ·dia, dun gran vaso de auga 
órgan.o do parti.do conservador. · para que a xente creese que era auga. 

Púxenme a cobrar como nodriza. e asi- . Non ·se podia entrar no despacho sen ser 
naba Herminia Hernández, con grande as- posuidos polo fédor emanante del, per-
pecto d~ verosimilitude. Pero a monxa Su- soalment_e, pala sua teolóxica aversión á 
prema do hospício -vasca, moi escrupu- _auga nos seus vários- usos, excluindo os 
losa-:- díxolle ao habilitado que eu tiña lust.rais ,que xa quedaban tan lon.xe; logo 
que engadir apelido de cónxuge, non sei do tabaco, negrísimo, sobado sen trégua 
·se para cohonestar ao fillo da nodriza ou ~ntré palma e polegar. E como baixo con-
porque o leite das solteiras non seria tan .tínuo ou tónica dominante, ulido a augar
bon como -0 das casadas, digo eu. De ma- . dente de follo de uva, terríbel! O ·vaso em-. 
neira que, destruindo vengativamente a bebedaba ás almas sensíbeis-. desde · a 
verosimilitude, firmei: Herminia ·Hernández sua mera preséncia, desde a sua quietude 

. de Príamo. O habilitado perguntoúnie que e ser en pura obxectividade, sen se mo- . 
por qué Príamo, que sonaba a apelido ·de ver, ·polos poros e outras introduxéncias 
non ser .de ali . . Eu contestei que porque do sensório; enorme, groso de paredes_, 
Príamo tivera cincuenta tillos, todos herois decoraao con rombos a bisel, tan .pa(a 

. de marca ~-OJ .. BJS¡ ·cinista m_irou~~ _ · ?Uga que resultaba impos-íbel · atribuirlle 
comn cara ef~~ste estar chiflado ,-· outra función. _Estaba ali para xustificar 
como, entóh' ar " e e a, razonábel- coa mendaz linguaxe das formas, un ab-
mente, de t0'.6lo o ~ . é 1 daba por plu- surdo .esencial (conteraugardente), a· meio ' 
mear, corno 'seguro dí ·de que algun dunha espécie desviada de "racionalismo" 
dia darialles por escreb aristotélico que consistía na valoración da· 

'Ainda interveu 1de a Superiora - imaxe como corres_pondendo a unha 
son moi· tozudas- di6'indo que a.letra era --substáncia. lsto na id.ade média chamába-
demasiado boa, prexulgando sobre.a im- se escolástica; no meu Ourense natal cha-
putábel rust_icidade das nodrizas e as suas mábase don Hermegildo C,alvelo -nom- . 

- consecuéncias caligráficas. Entón firmei bre real- director de "El Diario de Orer'l-
devagar e botánqo é;l língua, até dar ce;> se"; teólogo ex.claustrado, _periodista al-
trazo aldeán: Erminia Ernández etc., co·cál quilón, persoa nos mínimos prazos de tal 
a monxa· temíbel considerouse satisf-eita. lucidez, polemista e dipsómano. (Dígoo 
Esta foi a miña primaira firma 'no· ofício, . con este cultismo· médico-legal para non 
trazada a priori e éoa función previamente · ofender a- sua memória, ainda· q!Je nunca -. 
alterada. Logo púxenme a cobrar os cinco. entendin que poda ofenderse a ninguén 
duros mensais e botáronme a facer inter- súpoñendo; ou sabendo, que bebe augar-. 
views. Pronunciabamos intervieus, coa dente e en cámbio non resulte ofensivo 
máis intacta inocéncia; pois, ·por entón, · supór, ou s_aber, que bebe xarope d~ ca-

. ainda non tiña avanzado sobre nós o in- · codilatos). , 
glés con todos os se~s destrozos. o mao das· íntervieus "era que todas ti-

No meu povo non pasaba nada, apenas ñan que rematar cunha anécdota,. se non, 
o tren unha vez ao dia. Pero habia que non setvian. lntervieu sen anécdota era 
facer intervieus para ter propício a don overtura sen . coda, sumandos sen suma, 

soneto ·sen tercetos. 
Don·Hermenegildo púña o~ lentes, e leia 

coméndo o bigode: 
-Que·me trae·vostede aqui? 
-Xa. ve ... Contoume todo o negocio 

'das construccións navais, un horror! 
. -Construcdóns, contruccións ... ! E a 

anécdota? 
Don Hermenegildo . en certo modo, e 

apesar da escolástica, foi uri precursor. 
Anos despois os norte-americanos rein
ventaron a importáncia da an.écdota e 
chamáronlle "history" (non seise se escre-

_ be asi nen me importa). No literário, case · 
todas as invencións dos norte-americanos 
son reinvencions do que xa noutras partes 
eran réstroballo e cangallo: romanticismo, 
realismo, sentimentalismo, truculentismo. 
Cando alguén, entre eles, inventou a ver
dade -Poe, Withman- sentírono extrano 
·fixéronllo saber perentoriamente, · ainda 
que logo os teñan recebido, aclimatados 
polo gosto foráneo. Mais como os norte-

, americanos . $On moitísmos, a anécdota
history pasou por ser invención sua e al
canzou grande ~ategoria no munc;fo, e .ain
rla dura. Non porque a teña en si, senón 
porque pagan én dólares o mesmo que eu 
o facia por cen reais ao mes con xornal 
de nodriza ... O leitor perdonarame esta di
gresión tan óbvia, pero é que eu non per
do ocasión para talar mal dos norte-ame
ricanos, que lle vou facer! 

En que iamos? Ah, si. .. A miña primeira 
intervieu de. altura, foi ao conde de Buga
llal , ministro de súbsisténcias e dono, ta
mén camuflado, do diário local, con sal
dos deducidos da administración e da be
neficiéncia. Por exemplo, o Dr. Calvelo 
que non ulia unha rosa desde ar)tes da 
teoloxia, cobraba po$ticamente como 
Xardineiro Maior. O conde estaba nacida
de .dun tren a outro, de visiteo ·e reconto 
do seu redi l eleitoral. Atendeume moi-fino: 
luvas gris perla, levita, plastrón violeta, 
lentes xirandulantes na ponta dun dedo, 
que o reventaban a un engad índolle nér
vios. usou verbas como: magüer, obsole
to, estamento, entre ªs clásicas; e idónea, 
obsedido e plúmbeo, entre as que tiña 

. pasto de moda. o modernismo; tiven que 
velas todas n'o diccionário. Díxome que a 
oposición era un contubernio (tamén tíven 
qúe ver esta) de herexes e ácratas (esta 
tamén, pero non a topei) e que o s~u par
tido· estaba- salvando o país. Xa por aquel 
entón, todos os partidos estaban dedica
dos a satvar a todos os paises. Por último 
referiuse, con noble brio e escollida lin
guaxe. a un .tratadq internacional de pata
tas. Non lle entendin ben, pois ·naque! 
tempo -e ainda hoxe- .as patatas era 
para min cousas que corrian, ou non, no · 
plato, pero de nengunha m~neira na lin
guaxe da diplomácia nen no das intervieus "' 

PALABRA DE 
EMIGRANTE 
G. LUCA DE TENA 

H ai palabras que se pegan a un 
home igual que unha rémora, 
igual que un fardel ao cami-

ñante. Lonxe era a palabra que per
seguia a Eduardo Blanco-Amor. Na 
distáncia e no tempo que cabe en tan 
poucas letras, traía os anos da Repú
blica, a viaxe que fixera no 31 desde 
Buenos Aires a Vigo no Wert, un bar
co branca da Lloyd de Bremen. Uu
tra non podia ser a palabra dun emi
grante. 

Neste primeiro ensaio de regreso, 
Blanco Amor é visitado a diário por 
un rapacete lanza! de ollos claros que 
vivira moitos anos na Arxentina re
partido en mil of icios_ que lle aforra
sen tempo pra escribir. Este mozo 
non debia ser máis que Blanco-Amor 
ao lonxe, a silandeira sombra sen 
consola (Ferreiro) daquil que vivira á 
beira da Praza de Maio a soñar cun
ha pátria que metía todas as noites 
en fólios , de letra de palotes picudos 
e angulados coma centeo mallado. 

No ano 62 tentara volver en segun
das e turraba doutro atado coa me
mória dos anos da Guerra, o exil io, a 
campaña do Estatuto, os seu.s ami
gos de Ourense. Levaba toda a vida 
a voltas arredor dunha idea única que 
era o seu pais, o pais da sua escrita, 
e nel queria parat . Parodiando o mar
tirio de tantos exiliados procuraba un 
pedazo de terra no que poñer en 
arde os recordos dun camiño de 
nunca acabar. Nesta busca agónica, 
na que algúns amigos vellos lle mete
ron nas costas o estilete da indiferén
cia egoísta, naceron A Esmorga e 
Xente ao Lonxe: 

Eduardo Blanco-Amor é o naso es
critor popular por exceléncia. A sua 
literatura levántase sobre o rastro 
atormentado dunha pátria descoñe
cida, como nos chamara Castelao. A 
dez anos da sua marte, non hai no 
seu país institucións de cultura capa
ces de editar a sua obra completa. 
No seu arquivo quedan relatos sen 
publicar e mentres se subvencionan 
investigacións sobre a gramátic;;a non 
escrita de non sei que emigración , a 
sua vasta e interesantísima obra xor
nalística está sen recopilar. 

Somos un país cun primeiro escri-
tor que é un escritor ao lonxe. O 

-de altura. · · . -· · 
·A final pedinlle a anécdota. Ergueuse en _ 'I~ 

siléncio ·e púxose a pasear,. !ªIdeando a ~ VOLVERAQ REGQ 
levita. (Estaraa pensando). Repetin a de- ----~:---------------, 
manda e calouse os. lentes dun golpé bás-· 
tante secó, . e tampouco me contestou. 
Cando, trémulo, volvin pedirlla, enderezou 
·cara o cenit, ocpuado por .unha lámpara 
de quinqué, a ponta da sua barba meso-
potámica, e para dicer "non", · púxose a 
amorear palabras inúteis, como fan s·em-

. pre o.s españois. 
-E que cree vostede acaso e por ca

sualidade que eu veño a sér algo asi como 
!-a Chelito, rapaz? · 

La Chelito era unha cupletista que se 
espia no cenárío buscando unha pulga e 
estaba de ·gran boga. En reali?_ade, non 
me importaba pouco nen mrnto que o 
conde creera que eu creía que puidese 

' pare~erse a La Chelito, C?usa m~is .ben 
. imposíbel porque era preciosa e o conde 

·non. En oámbio molestoume moitísimo o 
de ·rapaz. Coido qúe ese rapaz foi o que, -
xa para sempre~ me botou en braazo~ das 

(pasa á 1)4xlna 19) 

. A lguén vai· ter que esixir da
nos e perxuícios p_or. asistir 
a inauguracións eleitorais. 

Por exemplo a muller que pou
sÓu unha man eneal dunha parede 
do recéh inal)guraéto Auditório da 

· Coruña. Quedou pringada de pintu~ 
ra. Ou o xomalistá de televisión que 
·ao desconectar un cable viu como 
lle . saltaba. o en.chufe e case ~e lle 
viña abaixo toda a instalación. D . 
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