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O DEBATE ALPORIZA AOS PODERES DO. ESTADO ANTE A PRÓXIMA·· NEGOCIAC CON ETA 

AUTODETERMINACIÓN: . {~,\~~~ 
·uN CONCEITO NA GAIOLA ~º/'.;~=Y 

Os éámbios xeopolíticos no Leste europeo acabar~n co seu conceito redudonista aplicado desd~ a Segunda 
_Guerra Mundial, traendo este debate, sempre presente nas reivindicacións nacionalistas·, 

ao primeiro· plano da actualidade. · Pujol aproveitouno para negociar coh Madrid, 

As caréncias 
do vídeo 
galego patentes 
no festival 
de Vigo 
Para compensar-nos da seca 
nas cartelefras cinematográficas 
tan característica desta época 
natal ícia, en Vigo vimo-nos 
resarcidos con dous importantes 
acontecimentos do eido da 
'imaxe. En pouco máis de-un mes 

· disfrutamos do ciclo ·, 
"Cinegalicia", e agora o 1 Festival 
Internacional de Vídeo mostrou

- nos o ultimiño da criación 
europea. 

(Páx. 15) 

o PNV e EA para tentar sustraeló da mesa negociadora ET A-Estado; . 
rachando asi p chamado "consenso constitucional". 

Xosé G. Martínez: 
'A diglósia afecta 
mesmo a. 
militantes con 
carnet' ,._ 

.Xosé G. Martínez, é unha persoa 
que garda na sua biografia 
diversas claves sobre o decorrer 

, do nacionalismo de esquerdas · 
na Galiza dos setenta. Secretário 
da AFNL, e á frente do Servicio 
de Normalización de Redondela. 

'Pepiño, como era coñetido n0s 
círculos da UPG, aborda nesta . 
entrevista tanto a cuestión 
·ling_üística como o análrse 
político-histórico. 

:(Páx. ~o e 11) 

O.deporte . · 
.catalán· 
. solicita a sua 
independéncia 
ol.ímpica. 
A Asociación para a Delegación 
Olímpica de Cataiunya (ADOC) 
apresentou un escrito ante a 
IAAF, reclamando o 
recoñecimento do Comité 
Olímpico Catalán (COC). A 
ADOC alega, entre outras · 
consideracións, que territórios 
non independentes .como Hong 
Kong, Guam, olI as l!las Virxes 
teñen entidade olímpica própria 

(Páx. 12) 

O adrJlinistrador 
do Parador 
de Baiona 
vive coma 
ur1 conde 
Por cortar o xamón groso ou por 
dar de comer. ás gueivotas, o 
administrador do '-'Conde de 

· . Gondomar" de Baiona, Rafael -
- Vázquez, envia perguntas por 

escrito aos. traballadores do 
· Parador e é>ferécelles un dia para 
_ respostar. Os perto de oitenta · 

traballadores viven co 
administrador e a sua família nun 
réxime a médias entre o 

- medíeval e o surreatismo. 
- (Páx. 7) 
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A re.unión do" cúmio da 
CEE en Strarburgo ao 
pronunciarse a favor do ' 
direito de 
autodeterminación dos · 
pavos do Leste europeu 
funcionou como un 
detonante. A mecha 

. púxolla un ha ·proposición 
non de lei aprobada pola 
comisión primeira do 
Parlament catalán, sen 
máis pretensións que as 
simbólicas, a instáncias de 
Esquerra Republicana. 
Dias antes celebrábase en 
Euskadi unha das maiores 
manifestación dos últimos 
arios. O motivo: reivindicar 
o diereito de 
autodeterminación. 
Convocávaa HB e no resto 
do estado non tivo case 
eco informativo. PNV, EA 
e EE anúncian que 
apresentarán no 
parlamento vascongado 
unha proposición para que 
se recoñeza a Euskadi este 
direito. A FPG fai un 
chamamento para que se 

~ discuta tamén no Harreo e 
~ o BNG afirma que a 
~ reforma do Estatuto e da 
~ Constitución figura como 

.____~--------------------------------------__.,.--~ un dos pontos básicos 
Propióiado polos cámbios xeópolíticos ·na-Europa~ para esta 1exis1atura. 

- · · · - · · propostos xa ás outras 

O . debate sobre· a . autodeterminación ~~~~~~~g~~!~i~~s~~ 
tratado na reunión a 

' ·racha O consenso constitucional ~~~b~ª~ g~~p9~s~~G;~g. 
· - · - 17 próximo. Mentres tanto, 

· · car~ · un ha negociación. ETA-Estado. ~~!~~i~1~~~ga:~;,: 
- A.EIRÉ-JOAN RETANA-JOSEBA .MACIAS-TERESA TODA 

_ .. _ O~ -eixqs fundamentai~ que fjxeron estoupar o debate 
sobre o dereito de autodeterminación están marcados pala reunión do cúmio da CEE o 

. ..11 de : Novembro en Strasburgo, n'ffque propuxeron a asunción deste direito como vieira 
. para resolver -o :problérha ~ntre as duas Alémánias; por. unha Esquerra Republicana 

r:iec~sita_da dunha reafirmacióri nacionalista; o comezo da negociación sobre financiación 
autonó~ica entre a Generalitat. e ó Governo español e a proximidade· qas eleicións 

bascas. Englobando.9 conxunto destes sümandos a certeza da negociación ETA-Estado 
· ·é unhas arelas nacionalistas non colmadas coa autonomia.· 

·. REFLEXIÓN POST-ELEITORAL 
Cada Dia da -Pátria no território de Galeuzka 
é proclamada a sóberania nacional e 
penodicamente subliñado un dos seus 
direitos máis imediatos cal é Q da · 
autodeterminaCión. Cantos descenden á 
realidade naci_onal do~ seus povos, saben 
que este se manifesta nas próprias . 
decisións, ·e concretamente coa forma de 
integrarse ·cos limítrofes pór absorción, . 
confederación · o~· polo mantimento da sua 

· -independ~ncia. · 
As periódicas mostras de soberanía 

nacional esbaraban sen .que os meios de -
comunicación lles pres~asen atención; que 
repentino" acontecir. ::nto está a obrigar a 
tales rneios a unha atención tan desusada · 
como persever.ante· a este direito de . 
autod~termináción dos pavos ou nacións? 
P0de haber várias motivacións: o mal · 
_funcionamento. das autonomías, frustrante 
das .. arelas nacionais; -a simultánea 
confrontación no Leste do Estados do . 

· socialismo real' ·e das nacións do seu 
conxunto; a toma de. conciéncia dos pavos 
sen estado n·a .Europa e tamén a necesidade 
de resolver · no Estado español a existéncia 
de grupos que acudiron á loita armada é · 
enchen os cárceres forzando negociacións 
resolutivas. · 

Nos anos 30 os nacionalistas ·galegas 

sentian aprécio grande · polas declaracións 
internacionais sobre os direitos nacionais. 
Gastelao subliñaba a declaración de Galiiza 
como 8ación feita no IX Congreso das 
Minorias Nacionais Europeas, adscrito á 
Sopiedade· de Nacións, e a da 111 . 
Internacional qu_e recoñecera a Gali.za-cor.no . 
nación asobaJlada. Posteriores feitos entre 
os grandes poderes vencedores da 11 Guerra 

_ Mundial non poden escureéer tales 
- recoñecimenfos dos direitos-dos pavos. 

Estes seguiron procurando · · 
internacionalmente o consenso mundial 

. para garantir ·o seu futuro. Os Paises Non 
Aliñados foron máis sensíbeis ainda a esta 
reclamación e formularon unha táboa de 
direitos en Alxer, táboa que e8tá a ser 
anovada e divulgada pola CONSEO na 
''Europa da liberdade" onde, 
paradoxicamente, existen máis .nacións sen r 

liberdade. . . 
Cos devanditos condicionamentos: 

nacións dQ Leste. en proéura de novas 
formas consensuad~s de integración estatal 
ou qe independéncia, empuxe dos pavos 
sen Estado na Europa, funcionarriento 
precário da autonomia ·en España e 

. negociacións con grupos _ind~pendentistas. 
armados, son o trásfondo dunha pólémica· 
qu,e deberia ser pausada, aberta e .froitífera. 

Co recoñecimento constitucional do 
direito de autodeterminación da Galiza, 

· Euzkadi e Cataluña non se modifican en 
nada a natureza das nacións soberanas. De 
feito en cada eleición xeral evidénciase a 
vontade de autogoverno próprio en cada 
un~a destas nacións; autogoverno que só 
ten sentido cando se apoia. en partidos 
próprios .e canta coa criatividade asociativa 
própria. Asi as naci{>ns móstrai:ise entes 
históricos que amasan vida própria e se · 
determinan na sua estruturación. Que podan 
sentirse ex_trañas ao carpo xeral dos 

· Estados nas que están en_globadas pode 
ser un problema de perda de atracción e ·de 

- xustificación destes estados. Nesa tarefa 
·global de convivir só cabe a liberdade 
responsábel e a colaboración -en ·termos de 
igualdade. . 

Sobran pescudas,.metafísicas sobre o 
direito d~ autodeterminación;. cor:llpre 

· sentido solidário e .respe~uoso sobre o 
próprio vivir das comunidades que se 
enriquecen, maduran· e conviven cando ·Se 
lles otorga a vontade soberana de 
autodecidi~se. A autodeterminación é un 
diÍeito inalienábel só renegado .por _ 
obcecados centralistas e polos imperialistas 
de sempre. . O 

AllOU:DBll 
- ........ ._.!' 

Exército, Fetipe GonzáJez .. . 
ameazan, dun xeito ou 
doutro, criando o debate 
máis crispado desde a 
aprobación da 
Constitución. Quedo u roto 
o consenso constitucional. 

'fít PROPOSICION 
APROBADA POLO 
PARLAMENT 
CATALÁ-:-:N,....-::-N-:--::A:-----
PRÁCTICA ERA A 
ROTURA DO 
CONSENSO 
CONSTITUCIONAL E 
VOLTÁBASE 
TREMENDAMENTE 
PERIGOSO PARA O 
NACIONALISMO 

_ESPAÑOL' 

"Todo· se pode reclamar demo
cráticamente ... " afirmaba o Rei 
Juan Carlos no seu discurso de 
solemne apertura das Cortes. 
Estas palabras conciliadoras ian 
dirixidas expresamente aos par
lamentários de· HB, pero astes, 
nun claro contrasenso, non po
dian estar presentes pois non ti
ñan xurado regulamentáriamente 
a Constitución Española. 

Poucos días despois o mesmo 
Rei mudaba o seu tono e, tanto 
no seu discurso de Nadal como 
na Páscua Militar, arremetía di
rectamente, ainda que sen no
rnealos sequer, contra aq1:1eles_ 
que poñiah en cuestión "a sagra;. 
da unidade da .Pátria". · 

Esta. idea, para non deixar dú
bidas, era amartelada, ameaza
doramente~ polos tres Capitáns 
.Xerais das comunidades _Históri-

• 1 
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cas e levada ao · paroxismo ,por 
un Felipe González que até afir
mou ql,le se facia falla daria mar
cha atrás no proceso auto~ómi
co. 

Un reclamo constante dos 
nacionalistas 
O direito a autodeterminación, 
reclamado todos estes anos po
los nacionalistas e presente, le
galmente, nos estatutos e nos 
programas das suas organiza
cións, s~n que alporizase a nin
guén ,_convertíase agor? en áce
da diatriba que enfrenta aos na
cionalismos cos poderes do Es
tado e cos partidos centralistas. 

O Pacto Constitucional, que 
antecedeu á Carta Magna espa
ñola no 1977, ao que se sumaron 
partidos como o PNV e CiU, fa
cia dese direito algo testemuñal, 
sen posibilidade de ser recoñeci
do e, menos, de viabilizarse pa
cíficamente pola situación xeo
pol ítica europea emanada dos 
acordos de Yalta. 

'JORDI PUJOL SAE A 
PALESTRA CUNHAS 
EXTENSAS E 
MEDIDAS 
DECLARACIÓNS PARA 
TRATAR DE 
ENCAUZAR O 
DEBATE' 

Pero a proposición aprobada 
polo Parlament Catalán,· sen 
máis pretensión que as simbóli
cas, adocenada por CiU até o 
ponto de introducir un párrafo de 
pleitesía ao ordenamento xurídi
co vixente, e o anúncio dos parti
dos bascos de levar unha pro
posta semellante a Gasteiz, o 
que significaba na práctica era a 
rotura do "consenso constitucio
nal", tantas veces invocado ao 
longo destes anos, mesmo para 
impedir que se talase do pasado, 
voltábase tremendamente peri
goso para o nacionalismo espa
ñol. Pasaba de ser unha reivindi
cación testemunal anacrónica in
vocada só polos nacionalistas 
máis radicais, que non tiñan ca
pacidade para lograr un pronun
c1amento social e parlamentário 
fovorábel, a facerse realidade le
xislatíva, ainda que só fose nun 
parlamento autonómico. 

A proposición aprobada polo 
Parlament catalán evidenciaba 
como o testemunñalismo podía 
asumir natureza real coa apoio 
dos partidos nacíonalista9 maio
ritários. Esquerra Republicana 
apresentou a proposición nun 
momento de crise e máis como 
seña de identidade que como 
grifón dunha estratéxia. A tras-

. cendéncia do tema colleunos tan 
de súpeto que tiveron que agar
dar case un mes para que o seu 
Comité Executivo, nunha reunión 
calificada polo seu Secretário 
Xeral como maratoniana e "intei
ra'mente satisfactória", deseñara 
unha estratéxia para aprofundar 
no debate. 

O despiste dalguns partidos 
era tal que até o CDS votou a fa
'l(Or da·iniciativa, para afirmar, un 
dia despois, que se opoñerian 
sempre a toda veleidé!de autode
termjnista. 

Jordi Pujol, President catalán e 
máximo líder de CiU, formaci0n 
na que conviven posicións rexio
nalistas con independentismos 
máis ou· menos cosméticos, 
puxo en marcha, uriha vez máis, 
a sua -arma política predilecta, 
tantas veces .ensaiada con éxito: 
tirar a pedra e agachar a man. 

A proposta aparer.itamente 
- .asilvestrada de ERC, levada ao 

can/e raqibnal polo converxente · 
Ma Cahner,. supoñia ·unha reafir
mación máis do·~ nacionalismo 
ca~alán, pesto.de manifesto pela 
Generalitat, sobretodo, á hora de 
ter que negociar con Madrid e, 
proximamente·, comezarán unha 
desputa á que Pujol e os seus 
sempre lle deron máxima impor- ' 
táncia: o financiamento autonó-

. mico. 

Catro semanas despois, ante o 
l&mento socialista e as ameazas 
dos podéres, institucionais e fác
ticos, Jordi Pujol, sae á palestra . / 
cunhas extensas e medidas de
claracjóns para tratar de encau
zar o debate_. "Non queremos a 
. independéncia -dixo Pujol
senón a autonomía, ainda que 
diferente á que a aplicación da 
constitución e o Estatut van con
figurando: Traduqia así, en pala
bras lexíbeis, o que os parlamen
tários converxentes quixeron .es
creber cando negociaron a modi
ficación á proposición dé leí de 
ERG. 

O polvorín basco 
Se nun primeiro momento o pro
tagonismo estivo centrado en 
Jordi Pujol, non tardou moito 
Eusko Alkartasuna en tomar o re
levo entre os partidos institucio
nalistas, levando a verba autode
terminación, como se fose un ti-. 
zón, ao polvorín de Euskadi. 

Se as salvas autodeterministas 
catalanas, máis fáciles de con
trolar polo Estado, xa fixeron sal
tar chispas no engranaxe que 
sostén o centralismo español, 
pronto se deron conta de que en 
Euskadi ía ser case imposíbel re
conducir o debate a unha teste- / 

muñal reclamación nacionalista: 
a negociación ETA-Estado está 
omnipresente, e o recoñeCimen
to do direito de autodetermina
ción é un dos seus pontos bási
cos. 

A proposta do partido de Ga
raikoetchea tivo unha ampla aco
llida en todo o povo basco, ainda 
que afinal se apresenten dous 
textos. Por unha banda o PNV e 
EE, pota outra EA, _gpn diferén
cias máis de estratexias partidá
rias (a diférencia básica estriba 
na inclusión no caso de EA de 
Nafarroa e o herrilde norte) que 
rea is. 

Herri Batasuna, pela sua ban
da, estará no parlamento auto
nómico para discutir estas pro
posicións de leis. Xa viña anun
ciando desde hai tempo que es
taría nas institucións cando se 
discutise o "direito de autodeter
minación" que, por outra banda 
era o centro da maioria das suas 
últimas manifestacións reivindi
cativas nos últimos meses, co 
ponto de vista poste na negocia
cióa ETA-Estado. 

Confluían, deste xeito, os inte
reses da esquerda abertzale cos 
do nacionalismo basco de direi
tas, recuperapdo un discurso e 
análises da cuestión nacional, 
que, hai tan só uns meses, pare- · 
cia impensábel. · · 

A ruptura do Bloque Domocrá
tico, nacido para illar a HB e a 
ET A, foi a primeira consecuéncia 
desta proposición. Agora .o _anta
gonismo volta estar entre bascas 
e españois, ali onde sempre o. 

'HERRI BATASUNA 
ESTARÁ NO 
PARLAMENTO . 
AUTONÓMICO PARA 

· DISCUTIR AS . 
PROPOSJCIÓNS DE 

. LEI SOBRE A · ,~ 
~ AµTODETERMINACION' · 

. Collidos a .cs>ntrapé 

Os nacional.istas galegas .fixarán 
a· sua estratéxia esta semana 
. A constitución do r:iovo parla
mento autónO!TIO fixo que . o 
debate sobre a autodetermina
ción pillase aos partidos nacio
nalist~s galegos · un tanto a 
contrapé. O primeiro en reac- _ 
cionar foi, precisamente, o ex
traparlamentário FPG, ·pedín
.dolle aos demais forzas nacio-. 
nalistas que leva~en a reiviódi
oación dese direito a cámara 
autonómica, ·e anunciando, 
apoiado por alguns non afilia
dos, a posta en marcha dunha 
iniciativa popular se o seu. cha
mamento non tiña a resposta 
agardada. 

O BNG, que recibiu unha 
proposta da Crida e de ·Esque-" 
rra RE;1publicana ·de Catalunya 
para unificar critérios de a_ctua
ción conxunta, - estudará no 
próximo Consello Nacipnal a . 
estratéxia 'a segLJir. Per.o un 
portavoz da _frente 'recordaba 

- ' 

que .a reivindicación do direifo . lista . gaiego. Ainda . así cr~en 
de .autodeterminación -é un dos que a discusión'no Harreo non 
pilares básicos nos que ·.se é p-erxudicial, pero sí-insignifi-
asenta está formación nacio- cante, pois, din, . trátase máis 
nalista, 'de tal xeito que; ade- dun debate sobre a remodela- · 
mais, queda contemplada no · ción do Estado. das Autono- _ 
programa · de doce mínimos _ mías· que sobre o conceito de
apresentado durante -a qampa- · cimonónico da autodetermina-
ña eleitoral para negociar coas ción. 
restantes 'forzas autóétonas. 

Esquerda Galega, poi.a J>ua 
banda, ·a11uncióu a posibilidade 
de apresentar. no parlamento -
unha resolución que recolla .o 
direito do povo galega a auto-

._ .determinarse, avogando tamén 
por un debate social sobre o' 
tema. 

-~ . Coalición Galega xa estudou ._ 
tamén o tema, sopesando que 
a sua discusión debería facer
se no P~rlamento Español, no 
que non existe, precisarnente, 
,nengun parlé~.mentário naciona..: 

' 
A posición dos nacionalistas 

galegas · ante este ·debate da 
autodeterminación será, segu
ramente, iócluido como un dos 
temas a tratar na reunión que 
van celebrar o próximo día 17 . 
A correlación de forzas no_ Par
lamento, e as posturas visce
ralmente contrárias 'tanto de 
Fraga com do PSOE-, van con
dicionar en boa medida a pos
tura dos nacionalistas galegas 
que, tampouco, se poden ·des
éolgar das reivindicacións das 
outras nacjóns. O 
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I 'SE BEN ESTES 
ACORDOS PODEN 
TOPENEAR AS . -
CONVERSAS POLA 
PAZ EN -EUZKADI; , 
SITUA AO GOVERNO 
ESPAÑOL NUNHA 
POSICIÓN DE MAIOR · 
DEBIUDADE NA MESA 
DE CONVERSAS .CON 
ETA, .¡;o· TEMPO QUE 
PROPICIA UNHA . 
SAIDA NEGQCIADA' 

como un sério competidor eleito .. 
ral que lles pode sacar a prima
cía, por .máis que l1nan as suas 
forzas. Calquer acordo ET A-Es
tado seria capitalizado, precisa
mente, por Herri Bata,suna. 

Patriotas lrlandese.s sollcltan. a aut~eterminación para o País Basco-nun acto. de. solidariedade . 

Se ben, por unha banda, estes 
acordes poden facer topenear, 
as conversas pola paz en E:uska
di, no intento -de ampliar o cam
po das negociacións, arelado 
polo · PNV, por outra, sobretodo 
se HB é capaz de darlle unha ex
presión na rua, situa ao Governo 
español nunha posición de maior 
debilidade na mesa de conver
sas con ET A, ao tempo que pro
picia unha saida negociada, pois 
xa foi "aprobado polas institu
cións lexitimamente elexidas po
los bascas". 

· quixeron situar· os abertzales.Pe
ro, ademáis, peri.ga o pacto de 
gov.erno entre PNG e PSOE, ain- · 
da que este último' partido mani-
f este cit.Je vai ágardar a qu_e_ se 
discutan as proposicións no par,
laménto, -nun intento de facer 
mudar de opinión aos seguidores . 
de Sabino Arana~ desactivando 

-asi as propostas. Xavier·Arzallus 
andou presto en anunciar que 
eles non ían seguir os pasos .de 
Jordi Pujol, que ían ir até .o fin~I. " 

Tamén EA se viu desborqado · 
· polas consecuéncias pois, inclu
so,. o pacto de alianza que lle 
permite _ xestionar . a. deputación 
guípuzkoana e ó concello donos
tiarra en tanden 9qn ·EE, pode 
desmoronarse. Se, a configu
ración das alianzas e os movi
mentos políticos en Euskac:f i nos 
últimos· anos non se poden e11- . 
teñder sen ter· presente, en pri
meiro plar:io, a negociación- ET A
Estado; a · decision de pretel'.}der 

Jí. RUPTURA DO 
BLOQUE· 
DEMOCRÁTICO _ 
NACIDO PARA !SOLAR 
A HB E A ETA. FOI A 
PRIMEIRA" 
CONSECUÉ-N-Cl_A_· -
DESTA PROPOSICIÓ~ 

que .o p~rlamento d.e Gasteiz re
coñeza o dereito de autodetermi-

. nación do ·povo basco ben irillui
da direitamente, e marcada no 
seu desenr.olo, por ·esas certas e 
inminentes conversas; tan inmi·- · 
nentes e certas que os contactos· 
entre as -d~as partes seguen,_ se- . 
guf.ldo fontes de HB, saindo só a 
luz -cando haxa posibilidades 
reais de ·que desemboquen en 

' 

algun tipo de acorde preliminar: 

Os partidos . institucionalistas 
bascos, desde _ o comezo das 
conversas de-Alxer, viñeron re- · 
clamando que a negociación a 
donde habia que levala era ao . 

- parlamento autonómico e, tanto 
PNV como EA, facian xa · nume

. rosas e co"nttnuas referéncias ao 
direitó ·~ de , autodeterminación, 

_ mesmo. na investidura de Felipe 
· González;. · · - -

A sua idea era sacarlle prota
gonismo a ET A e HB. X. Arzallus 
era dato cando afirmaba que a 
intención do PNV era "racionali
zar o tema e norrdeixalo ao albur 

-.de calquer Mesa de Alxer". -

Tanto ·PNV_ como EA, e~bar
cados ·ademáis nunha lo ita por 
apresentarse· como .máis nacio

. nalista, ollan a HB, anté as próxi-
- -mas eleicións - autonómicas, -

-. 

A atitude de crispado enfrenta
mento de f elipe González pare
ce vir determinada por certas su
xeréncias das Forzas Armadas 
que atravesan unha etapa de 
poucas satisfacións e só .lles fal
ta que, agora, se lles comece a 
cue-stionar "a sagrada unidade 
da Pátria". 

O PSOE seria, pois, un porta
voz civil e político, ao máis alto 
ní'!'el, das posturas esencialistas 
españolas e a sua atitude iria 
tranquilizar a algunhas sas de 
oarideiras. 

tr f .. ~ 

. . 
Por outra banda hai que consi

. derar a própria evolución do 
PSOE des.de que está no poder. 
As süas renúncias foron progre
sivas: o direito de autodetermi
nación ·quedou arrincoado hal 9 
anos, despois de ser1 ardorosa-

- mente defendido. Desde entón, 6 
PSOE asume e. integra _un _se.oso _ 
de unidade de destino. Ronald 
Reagan viuno pron,to cando lles 
chamou ao recén chegados go
vernantes socialistas "xóvenes 
nacionalistas" . 

' 
. Pero tanto os poderes reais, 

como o PSOE están ante unha 
grave contradición: a de defen
der un príncipio no exterior e nen 
permitir debatilo dentro das suas 
fronteiras. 

A doctrina. emanada dos acor
des de Yalta, contrária ás pró
pias resolucións das Nacións 
Unidas que recoñece o direito de 
autodeterminación dos povos, 
condenaba calquer nacionalismo 
en Europa, que non fose o con
sagrado polos estados existen
tes, como xeito de manter o 
equilíbrio, facendo unra interpre
tación reducionista do princípio 
ao circunscribilo só ás colónias. 

Pero a base na que se asenta
ba esta posición durante o último 
médio século, derrubouse estre
pitosamente cos cámbios xeo
políticos no Leste europeu. E, 
precisamente, os xendarmes de
sas ideas de Yalta son os que 
agora invocan a autodetermina
ción como solución aos proble
mas das nacións de Europa 
Oriental, sobranceiramente Ale
mánia. 

Pero o que podia ser só unha 
abstracta formulación teórica 
convértese en arma demoledora 
ao virse abaixo as vigas que sos
tiñan o tinglado dunha Europa 
que xa estaba destruida como tal 
armazón. Para construir unha 
nova Europa na que xa non valen 
os medianiles dos estados, terá 
que ser edificada sobre a base 
sólida das nacións. Terá que ser, 
ou non é, unha "Europa das Na
cións." O 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
es pecializació~ 
en libros 
galegos 
e portugueses 
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~·LIZA E M ND 
• A solución á c_rise de· Cángas en ·mans do-PSOE (Páx. 6) ~ Os accidentes n_a pizarra medraron 

un sesenta· por cento (Páx. 8) ' • Demostrada a ineficácia-da Mariña no caso 
do Ve/asco 11 {Páx. 9) • Causas 
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da destrucdón da Amazonia (Páx. 12) 
• Latinoamérica, unha bomba que os norteamerica.hos non controlan (Páx. 13)_ 

NOVO GOVERNO NA XUNTA 

. --e---· _ ______:.._ ______ ___:;_ __ 
E LEICIÓNS REPf:!lDAS ~N PONTEVEDRA 

1 1 

Populista, autoritário e patemaHsta 

Fraga mostra o seu xeito de governar 
• A.E. 

O recurso ante o Tribunal 
Superior de Xustícia da 
Galiza, que probabelmente 
fallará o dia 15, 
apresentado polo PSOE 
en relación cos comicios 
ourensáns, está a trastocar 
os plans de Manuel Fraga 
a hora de dar a co(lecer 
publicamente aos seus 
cárregos parlamentários o 
que non quita que iste xa 
dera mostras abundantes 
de cal vai ser o talante que 
impere na sua presidéncia. 
Tan ben manda desaloxar aos 
fotógrafos e limita o seu horário 
de traballo nas roldas de prensa, 
como xoga unha partida de do
minó no Círculo de Las Artes lu
gués, pasa o seu cumpleanos 
nunha palloza, entrevistase cos 
mariñeiros da Garda ou deséalifi
ca o debate sobre a autodeter
minación ... pero sempre é el, por 
encima de todos. 

Desde a .mesma noite eleitoral 
do 17 de Decembro, por se al
guén o dubidaba, quixo deixar 
sentado, a sua autoridade de or
deno e mando, en consonáncia 
co seu carácter, pero tamén na 
necesidade de atar ben atados 
aos seus distintos baróns. 

Apreséntase nas distintas rol
das de prensa acompañado 
duns e outros, enseñando aos 
que lle convén en cada momen
to, pero nengun deles pode falar. 
Nen Victorino, Portomeñe, Pérez 
Vidal ou Guiña foron quen de 
abrir a boca ainda que fosen per-

TRIBUNA 

guntados. 
Pero a procesión vai por den

tro do PP e Manuel Fraga está 
tendo máis problemas da canta 
para formar govemo. O seu in
tento de amalgamar o populismo 
coa tecnocrácia e o vemiz gale
guista, encóntrase coa dificulta
da de ter que repartir as cuotas 
de poder entre os líderes provin
ciais. A puxa entre entre o gover-

. no desexábe~ e o· posíbel é evi
dente. 

Nas distintas quinielas que se 
fan, sempre hai unha constante: 
o reparto do poder. Cacharro, . 
Victorino, Rajoy, Beccaria ... ac- ../ 
tuan como forzas telúricas que 
fan emerxer elementos como 
Manuela Besteiro, Daniel Barata, 
López Veiga ou Xa·n Femández, 
para ocupar as consellarias de 
Educación, Cultura, Pesca e ln
dústria. 

Pero M. Fraga ten dificultada 
para pechar un·gabinete que, de
cia, habia xa moito tempo que 
tiña na cabeza. Algunhas das 

ANXO lGLÉSIAS 

persoas nas que pensaba fallá
ronlle e, ao final, até vai ter que 
recorrer a Cartos Mella para Eco
nomía, con Romay Beccaria en 
Presidéncia e Guiña en Ordena
ción, para formar o armazón fun
damental. 

Manuel Fraga resérvase Turis
mo e lncéndios, pero, ademáis, · 
viaxes. Ten pensado nos primei'"" 
ros dous anos recorrer cada un 
dos distintos concellos galegos · 
e, ademais, estar ali "onde faga 
'falta" para sazonar a sua xestión 
coa dose de populismo necesá
ria que realce un certo g~leguis
nio á semellanza do instaurado 
por X. L. Barreiro no seu dia. 

No seus máis achegados, que 
sorprendentemente cantan a sua 
boa saude, existe o temor, que a 
doéncia descoberta no 1986, 
que abrigara aos médicos a pe-· 
dirlle que deixase a vida política, _ 
volte reaparecer agora. A lem
branza de José Mª Ruiz- Gallar
dón está moi presente en Manuel 
Fraga. · D 

No éaso de· repetirse os comícios xerais 

Acordó _entre ·os nacionalistas 
.. para que· encabecen a ·lista 
indépendentes 
Co9.lición Galega, Partido Socia
lista Galega- · Esquerda Galega, 
Partido Nacionalista Galega e, 
loxicamente, o convocante, Blo
que · Nacionalísta Galega, teñen 
xa anunciado a sua axisténcia á · 
reuniór:i do próximo dia 17 na 
que se vai tratar a posibilidade 
de realizar unha·única lista eleito
ral de ter que· repetirse, algo que 

· que _se decanta por esta solu
ción, rexeitando de pleno os ru
mores de ..que ian apoiar a X.L: 

· parece cada vez menos probá
bel, os comícios xerais na pro
víncia de Pontevedra. A FPG, 
pola contra, lamentou que non 
fose convidada a esta reunión. 

Esta xuntanza . é ·calificada 
como "un paso adiante na coo
peración das forzas autóctonas" 1 

pois á celebrada antes das elei
cións Xerais negáranse a asistir 
CG e PSG-:EG. Os primeiros por
que rexei~aban calquer entente 
coas forzas de esquerda e os se
gundos por rexeitalo coas forzas 
da dereita. -

Exfste tamén outro ponto no 
que parece haber coihcidéncia: 
na idoneidade· de que as persoas 
que ocupen os primeiros postas 
da lista sexan independentes de 

Barreiro como posíbel número 
un, desa lista pontevedresa,-éan
do o corresponsal dun xornal 
madrileño,_ recolleu convers~s de 

· café nas que alguns contertúlios 
defendian que ó que máis lle 
doeria a Madrid era situar a Ba
rreiro no seu parlamento. 

O PSG-EG analisara a postura. 
que vai adoptar na réunión ·que 
a sua executiva _realizará o Xoves 
dia 11. Ainda que Camilo_ No
gueira prefira concorrer en solitá_:¡ 
rio . co BNG, fontes partidárias 
non descartan un acordo con
xu nto "sempre que os pontos 

. aprobados teñan un claro conti
do nacionalista e progresista"; 
aceitando _tamén que os cabe-· 
ceiras sexan independentes. 

Asi ás causas, parece que na: 
reunión do dia 17 cada forza fi
xará as suas posicións, pasando 
nun seguinte encontro a debatir 
os pontos mínimos baixo os· qu~ 

. se realizaría esta coalición eleito- · 
ral. · 

· recoñecido· -prestíxio nacionalis- Coalición Galega tamén anun-
ta. - · ciou que convocará para o mes 

Tanto o PNG como CG xa se 
pronunciaron nes~e sens·o. _ O · 
BNG que tratará o tema no seu 
próximo Consello Nacional, a ce
lebrar o dia 13, tamén parece 

de Maio unha convención nacio
nalista, co gallo de estabeJecer 
un foro de discusión no que se 
revise o proceso do nacionalis
mo galega, en especial desde a 
sua perspect!va. D 

ESA INTELLIGENTZIA MUSICAL· NACIONALISTA 

lsto ven de antes da guerra, pero de antes 
da guerra de Cuba. Ou acaso non é certo 
que o labor literário dos "precursores" ro
mánticos e pos-románticos, dos promoto
res do referenoialmente trillado Rexurdi
mento -militares galeguistas, admítase
me o tópico e precipitado 'calificativo-, 
proxectouse con estelas na obra, sequer 
dilettanti, de Xan Montes, de Pascual Vei
ga, de "Chané", de Baldomir ... ? Eles, que 
viviron o troce de século, son a humilde 
versión galega de ºseu do movimento esté
tico-do nacionalismo musical nos recantos 
europeios de entón. A golpe de converter 
en lieder popu!ares páxinas líricas ou re
dentoristas de Rosalia ou de Curros, ali
mentaron na Galiza o que Millet e outros 
facian en Catalunya: orfeóns e corais po
pulares, populares por formación e por 
audiéncia. Acolá e aqui, o coralismo de 
-estirpe plebeia chega até a actualidade: 
ainda hoxe o Partit del Comunistes de Ca
talunya (PCC) mantén un orfeón partidário 
e Filgueira Valverde ven de ser nomeado 
presidente da Polifónica de Pontevedra; 
na que noutrora cantaron, se mal non lem
bro, Castelao e Alexandre Bóveda. Quen 
os veria! . 

Unha total intelligentzia embargaba e 
embarga ~ representantes nacionalistas 
en instáncias institucionais menores. Des
cubro, por exemplo, que os conselleiros 
d? PG no Viveiro pre-bélicct lían con entu-

HERNÁN NAVAL . 

siasmo a Schopenhauer e entendian de 
zarzuela. Cando publiquei a entrevista con 
Eduardo Gutiérrez, alcalde de Ribadee, no 
anterior número, faltáronme colunas para 
participarlles a sua alegre afeizón á ópera. 
Leva cassettes asi no auto para observar 
de reollo as reaccións de aut9-stopistas 
con sorte; como presidente ainda da -A.C. 
"Francisco Lanza", proxecta a realización 
dun áudio-visual sobre A noite estrelecida 
de Cabanillas e.o Parsifal de Wagner de 
banda sonora; manifesta certa contrarie
dade porque no Covent Gard_en de Lon
dres, a donde acudiu un deses seis días 
tan só que di que se ausentou do Canee- -
llo por motivos extra-municipais nos case 
tres anos que leva de alcalde, dan as ópe- , 
ras italianas ou -alemanas traducidas ao in
glés; .saña cunha representación operí_sti-· 
ca no seu Ribadeo. Tiro da piola?: a de 
Noia (outro concello dirixido por un nacio
nalista) é unha das mellt:>res bandas popu
lares de Galiza que teño ouvido ... . \ 

MELOMANOS . 

no fenecido Diario de Galiéia na que exibia 
fachenda porque Esquerda ·Galega tivese 
utilizado a Albinoni nos seus spots televi
sivos en eleicións. Un crítico musical her
culino laiábase hai poucos anos porque 
nos palcos do Colórj, nunha función ope
rjs~ica das organizadas por Amigos da 
Op~ra, só distinguía de políticos .a Bautis-

. ta Alvarez, a quen o que de verdade lle 
gastas son as · películas de vaqueiros. O 
recén ~leito deputado nacionalista · por 
l.,ugo Alberte X. Rodríguez Feixóo, avoga
do, luce na sá da sua casa luguesa un 
atril, unha batuta e a partitura do Concerto 
para piano rf 1 er. si bemol menor, Op. 
23, de Tchaikovsky. As habilidades des
tras e senestras de Xosé M. Beiras peran
te o tegrado . teñen . adquirido qerta ·so na, 

~PERCEBERASEFORZADA 
A APRECIACIÓN DE QUE 

EXISTE UNHA 

Perceberase forzada a apreciación de que 
(;}xiste unha carta intelligentzia nacionalista . ,., 
nomeadamente musical? Até que ponto 
sintoniza con trescentos gaiteiros en za
patóns e coas lentexoulas basta_rdas nas 
·saias típicas? Moitos gaiteiros éses, Vilal
ba. Lembro unha entrevista a Xan F§lcal· 

INTELLIGENTZIA . MUSICAL 
NACIONADSTA? ATÉ QUE 
PONTO SINTONIZA CON 

TRESCENTOS GAITEIROS 
EN ZAPATÓNS E CON 

· SAIAS TIPICAS? 

\ 

-e: ... 

peró tan interesante é escoitalo citanqo o 
Mahler de Theodor W. Adorno na curta 
sobremesa dun xantar de campaña. Xosé 
L: Barre1ro tamén toca o piano, pero·sei
que en C"onsoáncia cos seus· resultados 
eleitorais. 

Precisamente en Ribadeo, ceando logo 
de prom.mciarmos os tres un mitin, o ex
parlam·entário Lois DiégtJez dixo, falahdo 
de música comigo e ca alcalde, que a 
canción húngara oa. zarzuela Alma de 
Dios~ do mestre José Serrano, o estreme
cia. Co rexedor municipal_ nororient¡:¡I 
comparte o profesor Francisco Rodríguez 
Sánchez a paixón polo drama musical: e 
Son gastos constatados, nada de . verba
li~mo snob .. Eu creo· que Alfonso Guerra, 
por moito que quera facer destellar- un 

· perfil amábel do dentequeiro, nunca es
coitou nada de · Gustav Mahler en sério 
nen creio que relea tanto a Mactiado. Pala 
contra, son testemuña das . xestións ·de 
Eduardo Gutiérrez pa(a se facer coa parti
tura de certa misa de Giova'nni Pierluigi da 
Palestrina. para llela pasar á Polifónica . .de 
Ribadeo a fin de que ésta comezase a en
saiala c~ra un importante acto social que 
ha protagonizar a corporación ribadense 
dentre duns meses, xesto que merece 
suscitar a composición por p~rte do direc
tor da Banda de Música do seu povo' dun 
. paso-dobre ao uso titulado Nea/de Gutié
"ei. · q 



6 ANOSATEBBA GALlzA E MUN.PO 
~~Nº_"4_15_-_11_0_. E_-XA_N_E_IR_o_o_o_19_90~~~~~~~~~'--~~--t~~~~~~_:.._~___;_~----,.~~~~~--.,,-~~--~-:---'--'~ 

CONFLITPS MUNICIPAIS- , 

Menfres aumenta a violénciá . . 

Gangas pendeilte dadecisión do PSOE 
. . ~ . ' ~ ·~ . .. ~ 

Os p·artidos da oposición 
canguesa queren forz?lr a _ 

. convocatória anticipada de 
eleicións ,logrando a - · 
dimisión- da Corporación 
municipal en pleno, pero a . 
sua estratéxia ten un .
atranco básico: ,os. 
socialistas non están 
dispostos a dimitir. A 

. disputa pola 9onvocatória . 
ou non do pleno, o posíbel 
recurso aos tribunais, r:ion 
son máis que pe_quenas 

· trifulcas no gran 
contencioso. · 

A celebración dun pleno munci-
-pal no qüedimitise toda a carpo- · 
ración e. a posterior convocatória · l 
de eleicións, como propón· a 
oposición · eje Cangas, seria ·un 

· via válida para zanxar o conflicto 
existente neste coneello se 'º 
PSOE se· decid~ a pór fin a unha 
situación que cada día está a to-

• ciaiistas xa anúnciarori que ainda 
-que se cónvocase o pleno, eles 

. non ian dimitir. . -
mar maiores cotas de tensión . Asi as causas, a convocatória · 
entre o vecindário.: 'A Éxecutiva _ . desta . sesión máis _ parece 'i.m 
do PSOE na Gal iza estudará (;?st~ -

poderia -dar lugar a repetición 
do_s graves_sucesqs cosque co
mezou o conflito, ao tempo que 
manifesta estar disposta a reco
rrer aos tribunais para que a soli-

cori_celleiro da FPG, Martín Cor
deiro, era agredido por Lois Pena 
e outros tres acompañantes, se
gundo denúncia apresentada 
polo concelleiro nacionalista. Na 
mesma refrega foi ferida tamén 
Carmen Bernárdez, que teria que 
ser atendida nunha clínica vigue
sa. · 

semán unha saida ao contencio- . novo pulso entre os contenden-
. citude do pleno se faga efectiva. 

. tes que l,Jnha probábel saida por 
só que enfrenta a Lois Pena cos ~ si. Peto ·é un pülso-que ·pode fa-
viciños, pero as posturas que se -· - · d. , 
barallan están fortemente conoi- cer variar as posturas, e a1 a 
cionadas pola puxa- interna que sua importáncia~ · 

. se desatou no seo-· do. . Rartido· Lois Pena ~a anurícLou que só_ 

De r~correr. a esta via, ·seria 
. ül}h'a victória para esa oposición, 

pero ·seguirise sen arranxar o 
problema se o -PSOE non se de

. · cide a buscar unha solución. -
Segundo a er:iuncia apresenta

da, ·o automívil de Martín Cordei
ro foi interceptado na estrada de 
Coiro por outro auto no que via
xaban o alcalde cangués e ou
tros tres acompañantes que sai
ron armados con barras de ferro, 
agtedindo ao concelleiro. 

Socialista Obreiro Españot. Unha ~"'realizara ·a · convocatória se· ten 
solución viábel pasaria por un - garantias de qu~ non · vai ser 
pacto entre as distintas corren- ~ agredido, · polo que ·se entrevis
tes e o visto bon· de Madrid para tau co Governador Civil, Xurxo 

. recompensar ao alcalde can- . Parada, para estudar a . posíb~I 
gués. _ actuacióA das FOP. -

Existe outra via, que o novo 
Parlamento, onde os socialistas 
están en minoria, solicite a diso
lución da corporación. Situación 
á que os socialistas non queren 
chegar. · Esta agresióo enrrarece ainda 

máis o clima de crispación vivido 
no Morrazo, podendo chegar a 

- situacións que logo poden ser !a-

De non existir un .acorde no . -Pota süa banda a oposición 
. PS.QE sémeila que as ' iniciativas afirma que non permitirá a entra-
da oposición están con.denadas - da do Bochechón coa Garda Ci
ao fraca~o. De momento, os so- · "vil gardádoo, polo qúe o pleno 

Agresión a Martin · 
, Cordeirc;> _ 

Na mañan do martes dia 9 o meritadas por todos. O 

TR~BUNA 

REFLEXIÓN POST-ELEITORAL 
RAMÓN MUÑIZ 

Nunha somera reflexión sobre os 61timos. · ·riuel Fraga quen gañou as eleicións .e rion 

1 

resu'itados eleitorais do Parlamento da Gali- ·tanto o Partido -Popular nen tampouco os 
. · za tacemos as ~eguintes constatacións. Presidentes das Deputacións que o acom-

. · i . A prirneira é a distorsión . no · sistemª de · pañaron a teor dunha camparía que pivotou 
reparto de escanos que ·conleva· a un has esencialmente. sobre a sua pe~soa e dos re
maiorias de deputados qúe non se corres- sultados óbtidos que arroxan incrementos 
pande· cunha maioria de votos en relación substancia.is nas cidades, precisament~ 
con opcións ideolóxicas diferente~. Desta:- onde os presid~rites destes entes locais te-

. -maneira os tre~ partidos seguintes ao máis ñen menos influéncia. 
-votado PSOE, BNG e PSG-EG suman máis En certa medida, o B.N.G. viuse b·enefi-
v_otos (584.550) . que o PP (581.67 4) r3 sen ciado por este ·esquema, ·concentrándose 
embargo obteñen 3 deputados· menos. lsto · en Xosé Manuel Beiras o voto anti-Fraga~ A 

1 pode producir ó co_nfusionismo de ideritifi- . ·sua capa9idade intelectual', a sua lucidez 

1

1 
car grupo máis votado· con opción ideolóxi- analítica, a sua coritundéncia expositiva e 

· . ca maioritária dos galegas, causa ben _dife- · dernoledora ·dialéctic_a foron vistas por moi-
rente. · tos- como a forma do zapato, o talón de 

A ségunda constatación é que unha_parte Aquiles.dunha.figura como a de Fraga, con
r~almente importante do povo galega se- _ siderado q.utér,itico "'animal pol-ítico'', nada 
gue _ s~ndo cqnservadora e tendo un' senso- doada de descalificar. . , . . . 
páternalista da poHtica. A inexisténcia dun- A terceira constataCión é que . a imensa 
ha cultura p~rticipativa, dun tecido social · maioria dos galegas '.contlnuan_ a votar a 
vertebrado e dinámico na nasa sociedade partidos centralistas. 'E certo que a mensa-

... · p~ovoca: -~ necesidade de delegar c;i solu- · _xe eleitoral destes estaba car.regado de ele
ción dos seus problemas nas maris dun lí- mentas aparentemente galeguistas :.._utili
der ao que se considera cq.paz de efectivi- zación do. idioma galego e contínuas refe-
z~la. Fraga lribarne apreséntase, entó_n, réncias á revalorizac.ión de sentimentos au
como a . persoa que, reúne as condicións tóctonos--:- máis lonxe dé significar conce~ 
esixidas para . manter a continaidade do .. sións ao. nacionalismo promovidas pc;>r 
comportamento sócio-cultural · tradicional · i.mha larvada conciéneia nacional no naso 
dos\_ galegas e co carácter suficiente para 
"pór orcje", "meter en cintura", "arranxar as 
causas", "fácer-que isto funcione". A cues- · · - · -

povo, pensarnos que 'respondía á lóxica de 
trivializar dito sentirnento galego folclorizán
doo, na intención de neutralizar a referida 
conciéncia nacional, atitude, ao parecer, 
aceitada polos votantes dos partidos maio
ritários, que evidéncia a escasa asunción do · 
nacionaUsmo por parte daqueles. 

A cuarta constatación é a dificuldade 
· existente para o artellamento dunha alter
. nativa nacionalista burguesa que ven con

firmar a falta da consolidación dunha clase 
énipresarial galega consciente dos seus in
terese específicos e por conseguinte da ne
cesidade de dotarse-dunha forza política de 
seu. A desfeita de Coalición Galega e a de
saparición parlament~ria do PNG-PG reáfir
man que a burguesia galega procura outras 
representacións quedando a referéncia na
cionalista nas mans case exclusivas da sua 
esquerda. 
. A quinta constatación é que a espectacu

lar suba eleitoral do B.N.G., que sen dúbida 
· Sl!rprendeu á própriá empresa, representa 
'por unha banda un salto cualitativo na sua 
posición relativa a respeito do Parlamento 
gálego pasando de minoria marxinada a mi-
noria influinte e por oútra banda un cámbio 
fundamental na süa perspec,tiva política 
que de cumprir unha f.unción substancial
mente de oposición convértese -en alternati
va de governo e como tal deberá actuar nos 
próximos anos. · 

Conservadurismo, paternalismo, centra- · _tión xa non é tanto o reflexo do caciquismo .· 'UNHA PARTE REALMENTE -
ancestral coaQcionador de votos como . a · 
mesma inibición · e incapacid~de de gran . IMPORTANTE DO POVO 
parte dos cidadáns ·de asumir as suas pró- GALEGO $EGUE SENDO 
prias responsabilidades Aa tan~fa de cons- CONSERVADORA E TENDO 
trución democrát19a .... ::-no pleno . contido UN SENSO _PATERNAL. -ISTA 

· lismo, desvertebración hacional,-:son dados 
a ter en canta e situ~cións .que,_ como ben 
dicia Beiras, non nos permiten ·estar eufóri

. cos ainda que si contento~ porque o avan

deste c'Onceito- do país e precisan dun 
· salvador para iso. DA PO.LÍTICA'· 

Na Galiza foi .. ante todo e sobretodo.Ma-

. ce do ·nacionalismo de esquerdas abre un 
buraco de esperanza ·nunha muralla adver
sa -que, como di a canción, tan falta todas 
ás mans para derrubala. o · . ., -

-·-~·- --> 

. · • - Ante a situación de · 
crise do sector lácteo, o 
Sindicato Labrego ~alego-Comi
siós Labregas, mani esta cwe "o 
. problema trascende ao terna ex
clusivo de précios e pasa a· ser 
un problema de mercado do leite 
de Galiza; o que está levando 
consigo unha reconversión do 
sector. Agora xa non é soio pro-

. ducir barato para non arruinarse, 
_ senón a quen se vende o leite e 

que garantia de cobro hai". 

O SLG-CCLL, propón ó esta-
. blecemento dunha MESA DE 
NEGOCIACIÓN entre producto
res, industrias lácteas e Adminis
tracións Central e Autonómica, 
que sexa un marco de diálogo 
permanente do sector. A consti
tución da lnterprofesión Galega 
que efectivice inmediatamente o 
funcionamento do laboratório e 
que abra as portas a Negocia
éión Colectiva; negociación que 
debe ser apoiada palas Adminis
tracións, homologada e obligató
ria para todos os vendedores e 
compradores. 

Esixindo, por último, garantía 
de recollida do leite producido, 
garantía de cobro, e negociación 
de precios. 

Todos estes acordos deberian 
ser respaldados pota Administra
ción, que "deberá darlle validez 
e garantir o seu cumplimento 
para o S.L.G. "se a Administra
ción non se compromete a re
compoñer o mercado do leite in
tervindo e desbloqueando a si
tuación, será a responsábel do 
deterioro da situación, que como 
todos sabemos pode traer consi
go graves problemas para toda 
a sociedade galega en xeraJ, e 
para a rural en particular". O 

• Senténcia favorábel ás 
presas independentistas 
galegas. O pasado 15 de De
cembro a Audiencia Provincial 
de Madrid, notifico.u através do 
avogado de Suzana Lopes e Jo
sefa Rodríguez, Emilio Guinés, a 
senténcia resolutória da denún
cia efectuada ante a xuiza de Vi
xiláncia Penitenciária, nº 1 de 
Madrid, polo recorte dos direitos 
máis elementais da persoa que, 
progresivamente, e hai xa un 
ano, veñen padecendo as presas 
antes mencionadas no Centro 
Penitenciário Femenino de Cara
banchel (Madrid). 

A senténcia, en resumen di: 
-Nos artigas 76 e 46 do Re

glamento Xeral Penitenciário non 
se contempla que as internas te
ñan que estar firmes nos recon
tos; e os registros que, por moti
vos de seguridade se lles fagan, 
deven atet-se ao respeto a digni
dade e intimidade da persoa. 

-As visitas han permitir-se a 
faJl1iliares e amigos/amig_as po
dendo acumularse o tempo das 
duas visitas semanais nunha 
soa; devido ao gasto que supom 
desplazar-se ate Madrid para 1 O 
minutos de comunica9om; e 
esta, a comunicac;om poderá fa
cer-se em calquer idior:na do es-
tado espanhol. · 

-As normas reglamentarias 
.para o comportamento das inter
nas, ham de ater-se a legalidade 
vigente e ao perceptuado na 
Constitur;om... sem diferenzas 
por ra9om de raza, opinión poHti
~a. ete ... (art. 3°). 

Segundo as Juntas Galegas 
pala Amnistia, "a sentencia con
firma a $ituaQom de ailhamento 
·e repressom a que estam sorne-
. tidas. as ,_ ind~pendentistas gafe- . 
gas, como Linha -das maneiras de 
·exterminio ·que a política do 
PSOE· está levando nas cárce
res.... - . : O 
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A$ cóndicións laborais nos Paradores Sqen· á luz • Coa instalación 'da futu

ra faculdade de Socioloxia 
na Coruña e unha nova de Direito 
en Vigo rnrnata o- debate sobre o O Administrador do Parador.de BaiOna . . .. .. " ~ 

. vive coma un Corlde 
·· rep_arto . de titulacións nas tres . 

Universidadés coas que a partir 
de agora confa o noso pais. · 

• MANUEL VEIGA 

Por cortar o xamón 
demasiado gordo, por 
aparcar na explanada, por 
apoiarse nunha mesa 
mentres se tala, por dar de 
comer ás gueivotas. O 
administrador do "Conde 
de Gondomar" de Baiona, 
Rafael Vázquez, envía 
perguntas por escrito aos 
traballadores do Parador 
con cuestións como esta 
e oferécelles un prazo de 
un dia para respostar. Os 
perta de oitenta 
traballadores viven co 
administrador e a sua 
família nun réxime a 
médias entre o medieval e 
o surrealismo. Faise servir 
exquisita e pontoalm~nte 
polos empregados, "E 
coma se estivésemos 
todos á sua disposición 
f]'láis que á dos clientes. 
As veces á sua família 
antóxaselle o marisco e 
entón fainos sacar o 
lumbrigante. Cuidamos o 
réxime da sua mullere 
ternos, por exemplo; 
queixos especiais que non 
consumen o resto dos 
clientes e que se derraman 
deseguida". 

lndependentemente de como se 
resolva o conflrto que desde o 
día 22 de Decembro adquiriu no
toriedade ao tomar o Comité a 
medida extrema de declararse 
en folga de fame, as característi
cas do traballo no Parador de 
Baiona posuen unha entidade 
que sobarda toda legalidade e 
mesmo os !Imites da sensatez. 
Para os membros do Comité "a 
vida é coma neutros Paradores, 
pero cunhas condicións agrava
das". Para alguns con máis de 
quince anos no emprego "o fran
quismo non era pior que isto, da
quela o administrador dialogaba 
e escoitábanos. Os problemas 
nunca sairon das portas do Para
dor. A situación actual é increí
bel, de humillación, de prepotén
cia, de temor. Non sabíamos xa 
que facer. O administrador está 
apoiado pola ATE (Administra
ción Turística Española), a Dele
gación de Traballo non facia 
nada, mándannos a Maxistratu
ra. Ninguén nos facia caso e non 
nos quedou máis remédio que 
isto". 

Sesenta días de suspensión de 
~mprego e sueldo sofreu Xosé 
Ricardo Právio por non fichar 

. unha entrada en Xullo e ~nha sai
da en Agosto. "Ternos a seguri
dade de que na Maxistratura o 
castigo será rebaixado pero esta 
tarda un ano ou máis en ver 'el 
sanción". . 

Algo parecido sucede con ou
tras sancións a todas luces im
proeedentes ott desmesuradas. 

· Pero m.entres, as ameazas de ·re
presálias e o conseguinte temor 
v.an .en aumento. Os trábal.lado-· 
res contratados son a carne de 
cañón contra o Comité de Em
·pre&a. "Aquí todo o mundo está 
asustado, ainda que a maioria só 
se atreva a decilo en privado; 
Cada un ten dúciaS: de anécdo-

Traballadores do Parador de BaJona antes de rem;lltar a-folga de fame que Iniciaron odia 2i de D.~mbró 

tas de intimidacións e presións 
no traballo. Alguns non o aguan
taron e tiveron que· marcharse 
despois de botar aquí média 
vida". 

"Ternos média hora para co
mer, cando van vinte minutos 
acércase ao noso comedor co 
único fin de atemorizar, de facer 
ver que está ali. Cando ergue un 
brazo acúdenlle de contado cin
co camareiras". · 

As testemuñas amoréanse, tan 
coincidentes como surrealistas 
algunhas delas para o visitante. 
"Non é que non cometamos 
erros no traballo, como calquer 
persoa. O que é ínsoportábel é a 
sua atitude. Todo está agora pe
chado con chave, ainda que 
nunca faltou nada Dormimos .ali 
pola noite -alguns traballadores 
comen e durmen no próprio Pa
rador- e nen sequer podemos 
coller unha botella de auga, ain
da que estañamos enfermos, ten 
que ser da billa. Quitaron os 
manguiños da cafeteira dos em
pregados e non podemos tomar 
café. Só se lle permite a algüns 
traballadores determinados. Hai 
matrimónios que teñen as vaca- · 
cións por separ.ado sen nengun
ha razón xustificada desde o 
ponto de vista do traballo. O co
mité xa desistiu de discutir o 
tema das vacacións, é in:posí
bel". 

' 
Solidarieqade e medo 
Traballadores doutros Parado
res, pertencentes a CCOO, sindi
cato que conta con catro mem
bros no Comité por un a INTG, 
xa teñen manifestado a sua soli
dariedade cos empregados de 
Baiona. O tema chegou á mesa 
de conce1ación a Madrid ~e tiña 
visos de resolución no momento 
de redactarse está información. 
"Pero até agora non nos fixeron 
caso. Denunciamos ao adminis
trador ante a ATE e_n Madrid e a 
resposta foi que o estaba tacen-· 
do ben". . _ 

Alguns interpretan a · chegada, 
hai dous anos, de Rafael Váz
quez, quen gosta máis. de que o 
chamen director en lugar de ad
ministrador, como un intento de 
meter en cintura a uns traballa
dores que coñseguiran, entre ou
tras cousas, a xomada intensiva 
de oito horas. "Sempre entendi
mos que iso era un direito e que 
mesmo era millor para o servício 
que había que realizar. Nunca 
nos plantexamos isto como unha 
loita". 

Co anterior administrador·, as 
causas xa non foran fáciles. 'Pero 
este parece traer unhas estraQas 
instruccións. Todas as queixas 
son remitidas por escrito ao tra
ballador correspondente en for-. 
ma de pergunta que este debe 
respostar, igoalmente por escrito 
nun prazo de 24 horas, e pa-ra iso 

ten ao ·seu. cargo, én exclusiva, 
unha secretária. "Moitas entréga
nolas o venres, para que non 
poidamos consulta~ a ninguén e 
asi mirar se pode pillamos flal
gunha declaración firma~ja". Os 

. motivos poden ser' tan nímios, 
certos ou non, como unhas lon
chas ae·. xamón· mal cortadas, 
aparcar na explanada ou dar d~ 
comer aos animals -incluidas . 
as gueiv~tas-". ' 

"Mentres, ·e1 e a sua farT}íÍÍa 
fanse átender coma se todos es-. · 
tivesemos á -sua - disposición, 
dándo.11~ máis importáncía que 
aos próprios clientes. Piden para 
comer o que queren, fanse traer 
alimentos esclusivamente para 
eles. Lávaselle e plánchaselle a 

· roupa e pobre do que lle encon
tren un fallo real ol) imaxinário, 
porque o ten c~aro". 

"Un dos seus obxectivos foi o 
de tratar de dividirnos, privile:. 
xiando a. uns sobre outros, con
·cedendo contratos a familiares 
dalgun, mentres outros queda
ban fóra despois de estar anos 
traballando. Rafael Vázquez tra-

. tou· desde' o princípio de facerse 
· cun · grupo favorábel, especial
. mente cos responsábeis de cer- . 
tos . departamentos e alguns ou
tros. Aos demais, á maioria tra- . 
tou sempre de humfllarnos e de 
tacemos vivir nunha tensión con
tínua". D 

'Pechárono .. nun-·despacho e obrigárono é;l firmar' 
Un xoven de uniforme negro, 
cuase militar, e· pano brahco 
ao pescozo vixila a porta de 
entrada ao Parador. Un Peu
geot 309 . vermello achégase .
veloz e cruza sen parar, p~sie 
a que a entrada esta fortemen
te controlada, me~tno para os 
xornalistas. "Ai vari o xefe do 
departamento· de Cociña, Aga
pito, e o de Comedor, Manuel 
Vieitez que é o do.no do coche . . 

· Andan a buscár aos traballa
dores máis irlfluenciábeis para 
levalos á reunión desta tarde e 
que declaren en contra nasa. 
Atrás ia o Elíxio Cotobar, ·que 
é .un camareiro de idade, a 
quen coacionaran xa entre o 
administrador, o xefe de Co
medor e o contábél. Metérono 
nl_!n despacho e flxéror:il!e ·asi- · 
nar un escrito contrário a outro 

- que asinara antes, pof.íéndose 
asi en contra dos compañei

·. ros". Este xorhalista puido ollar. 

o escrito, rectificándose asi 
mesmo, firmado por Elíxio Co
tobar e pode die& que a letra 
empregada e os termos utiliza
dos non se corresponden cun 
mesmo nível cultural. 

No exterior das portas do 
perímetro amurallado do Para
dor, permanecen desde o día 
22 os traballadores en folga de 
fame. Unha enfermeira tómalle 
a tensión a Ur,1 por un, nun dos 
dous remolques con literas nos 
que se resgardan do frío. Vá
rias ·pancartas · ·perr.nanecen· 
penduradas das reixas "Men
tres vostede cea nós levamos 
.16 dias en folga de fame". 
"'Hoxe chegáronnós aquí vá
rios · compañeiros chorando: 
firmei en contra vosa. Habla 

- moitas firmas _ e .eu tamén fir-
-mei. Tiven que tacelo, am~a-
ron c:on despedirme. Síntoo, 
síntoo moito. E. voltaban a 
chorar.- Que lle vas facer, son 

compañeiros, comprendemos · 
o seu medo, nós .tamén o te
rnos, airida que desque esta
mQs aquí un pouco menos, . 

- · ben ou mal xa non hai que fa-
cerlle". · 

J odos comparten as . mes:. 
mas queixas, pero · moitos ~ó 
se atreven a decilo en grivado. 
Pediron ·áo Comité que fosen 
eles quen tom?sen as medidas 

. de forza, agora a direción pre
siona para que o revoquen 
nunha asamblea que se apre-' 
sentaría .claramente coaciona
da pola direción. 
"Eu tíñao matinado moitas ve
ces, pido a · ~xcedéncia · óu 
marcho. Alguns non o aguan
taron. Pera teñó que quedar . 
para facer algo, . senón ·. isto · 
nunca cambiará", di un ha mu- -
llar cori olleiras, o estómago 
valeiro e unha pegatina do sin
dicatd, mentres descansa a 

.~ cabeza na porta do remolque O 

Segundo o novo Plan, Santia-
go contará -cos estudo de · Opti
ca, Xornalismo .e Ciéncias Políti
cas, no campus compostelán, e 
Estudos Forestais e Tecnoloxia 
dos Alimentos, no campus lu- _ 
censé, depéndente da mesma· 
Universidade. 
· Na Coruña; ademais de Socio-· 
loxia, ubicaranse os estudos de 
Empresariais (segundo ·ciclo), 
Psicopedagoxia, Ciéncias · Me
dioambientais, Filoloxia Hispáni- -
ca e Informática, xunto coa Es
cola T. S. de Camiños e a Escola · 
de Fisioterápia. Para Ferro!, cam
pus_ dependente. da mesma Uni
versidade, irán Enfermería, Gra
duado Social e lnxeñeria Naval. 
• En Vigo implantaranse, xunto 

con Direíto, - as titulacións de 
Ciénoias do ·Mar, lnxeñerla de 
Minas· e Traduc.ión e Interpreta
ción. Ao campus de Pontevedr-? 

· corresponderán 'os estudos de 
Industrias F.orestais e Belas Artes 
e ao ·de Ourense o segundo ciclo 
de Xeografja e História, Tecnolo
xia -dos Alimentos e Informática 
da Xestión. 

Queda pendente o Centro.Su
perior de Montes, a discusión 
entre Pontevedra e Lugo e outor
gase a ambas cidades a mesma 
titulación-de grado médio. o . 

• Os anúncios en galego . 
no Boletín OfiCial da Província de 
Pontevedra custarán, desde este 

-ano que comeza, a metade. En 
concreto o précio por liña será 

. de 75 pta: en galega e 150 en 
Castelán. 

. A medida foi aprobada polo · 
pleno da Drputación co fin ·de es-· 
timular o emprego. do galego. A 
proposta tora realizada polo di
putado provinciál do PSG-EG, 
Xesús Costas. o 

• A operación de limpeza 
p.-etendida pola Flota· ·Na
val norteamericana en .co'
lómbia está a ser precedida da 
actuación de escuadróns para-
militares ."Que en só tres , meses 
deron morte a 116 persoas. · 

A campaña de limpeza social 
foi reivindicada por:..grupos para
militares de nomes como La 
mano negra ou Muerte A Gami
nes, segundo denunciou a Comí-· 

_ sión lntercongregacional de Xus
tiza e Paz de Cdlómbia. 

Delincuentes ~omuns, prosti
tutas, cativos vendedqres de 
droga, pobres, l}enos e disminui
dos psíquicos son o obxetivo a 
eliminar por algunhas das ban
da~ paramilitare_s que operan en 
Colómbia. · 

O grado de efectividade das 
bandas ven demostrado polo feí
to 'Cle que- de 127 intentos de 
asesinato, só en 11 ocasións fa
llaron. - O 
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ACCIDENTES NA MINE.IRIA 
' -1. 

·O ano pasado producJ~on_se douscentos ¡. 

·. Os aceidehteS laboraiS· n8 .. pizarra -· 
· · ~receron· un sesenta por cenfo rnoS últirTios cinco ·ano$ 

Os ·acidentes laborais nas empresas pizarreiras de . 
Valdeorras creceron u.n .seseríta 'por cento nos 91timos 

· cinco anos, de acordo cun .informe {eito público polo 

· · entre-outras·razóñ's, que a sinies-, 
' tralidade dq sector era moi esca

sa. 

· sindicato comarcal da UGT. Segundo a Cónsellaria de 
Traballo, o aumento vjria dado polo incremento dps 
actividades de extracción- da . louxa ·sen .que se tivesen 
ádoptado as' correspóndentes norma.s· 9e seguridade e . 
hixiene. Neste dias darase a coñecer a senténcia da-Sala 
do Social de Ourense a respeito do conflito colectivo 

· apresentado polo sindicato soci~lista para solicitar .a 
inclusión a0 sector dentro da minaría.· A pizarra está 

_ sometida boxe en dia á ordenanza laboral da 
construción.- . 

• X.L.T.NALDEORRAS 

Dos douscentos acidentes que. 
se próduciron no ano 89, tres ,.fo
ron mortais. O cento por eento · 
das '3mpresas do sector sofreron 
algun acidente durante 'ese pe
ríodo de tempo, e pódese consi
derar que vinte- de cada cen tra
balladores sofreu· algun · tipo de 

lesión nos pasados cinco anos. . 
."Pizarras Gallegas", "lberoitalia: 
na ·de Pizarras", "Pizarras Fer
nández" "IROSA" "Pizarras Car
ballas" :'Curica" ~ ,"Pizarras Ca
borco 'oscuro", ocupan oi> pri
meiros pastos entre aquelas que 
niáis acidentes sofreron no 89. A 
patrdnal pizarreira rexeitou o 

. paso á minaria argur:nentahdo, 

As causas principais dos ·sinis
tros laborais, veñen dados pola 
falta de ·indumentária · adecuada 
(monos de traballo, botas, !uvas), 
que producen feridas por caída 
de materiais ou cortes. coas se
rras encarregadas de rachar as· 

· louxas. ·igualmente a maquinária 
pesada-utilizada nas canteiras, o 
uso de explosivos ou as más 
. condicións -xerais de- . traballo, 
son outros motivos para o alto 
índice de acidentabilidade. 

A administraCión paraliza 
a explo'tación de duas 
· 1ouxeiras en Valdeorras. 
A administración central' ven de 
par4lizar a explotación de duas 
-canteiras . de k>Uxa no concello 
de Sobradelo, na bisbarra ouren
sá de Sobradelo ·e poderia impar 
fortes multas aos seus proprietá
rios por ocupar de forma perigo-

Témor-a perder q.s axudas ao sector no 1993· 

sao cauce dorio Casaio, segun
do un informe realizado poi.o Go
verno Civil da província. · 

As· duas empresas implicadas 
, son "IPIGA" e "Cufica", que se
gundo quedou ·demostrado po
los inspectores actuantes no 
caso, veñen vertendo de forma 
incontrolada escombros no rio 
Ca~aio, chegaodo a soterrar 
este. Ambas as duas sociedades 
explotadoras xa tiñan sido re-_ 
queridas con anterioridade ~en 
que tomasen medidas para evitar 
a perigosidade ·dos vertidos. Se
gundo o infprme oficial, os verti
do~ poderian ter tamén conse- · 
cu.éncias para a saúde pública. 
Asi, recordase o caso, tildado de 
irresponsabilidade polos autores 
do escrito, do sucedido o 28 de 
Novernbro do ano setenta e oito, 
cando unha crecida do ria Ca
saio, favorecida -pol6s escom
bros existentes nas beiras do ria, 
supuxo inundacións nos terreos 
e localidades colindantes. 

A _empresa ncufica" non res-

· Forte c~ise da seguridade mineira asturiána 
• MARIBEL LUGILoE/XIXÓN 

Virlteséis niortos, ·paros _ 
totais na mineira asfüriana, 
querela das· seccións · 

_ sindicais ' contra Hunosa, 
criación dunha comisión 

- irivestigadora po.r parte do 
Governo do Principado, 
posibilidade de peche dun· 
dos p_ozos afectados · ~ a · 
. sospeit.a sindical de que 

· antes do 1993 a min.eiria 
asturiana perdera as _ · 
axudas púqlicas, son os 
dados que _definen ao 
sector mineiro . asturiano 
tras un ano tráxico, e no 

· ponto de partida dunha · 
década na que o séctor 
varase cuestionado como: 

· nun~a na sua história. _ 

Mentres dous do's vinte mineiros 
afectados por un dos últimos si
nistros, o do Pozo Mosquiterá, 
de Hunosa, seguen hosp-italiza
dos e <;> incéndio que desencade-

· nou a traxédi_a . ainda non f oi so- . de· forma escandalosa a lista ne-
f ocado, o governo rexional trato.u grade 1-989, pero tamén d~ cha-
de sair ao paso ante a ·presión mada de atención sobre as con-
sindica~ e .á psicose do. colectivo dicións de seguridade, ~ todas 
mineiro, coa criación du_nha co- · luces insuficientes, ,da . mineiria 

· misión investigadora dos .últimos asturiana, nun momento no que 
slsnistros e a apertura dun expe- o que está en tea de xuício é a 
dente· sancionador ao pozo supervivéncia do próprio sector. 
"Gran .Porvenir", de .Aller, por , o factor humano. 

· irregularidades en matéria de se-
guridade; expedente que poderi~ "É duro e produce certa preocu-
desembocar no cefre da mesma. pación observar como a opinión 

E é que a cifra de 26 trapalla- pública descobre agora o risco 
doJes níortos, qúe doblª a de _de traballar na mina, sobretodo 
anos anteriores, vé~- romper o na asturian~'\ explica a A Nosa 
p'rogresiv_o descenso da mortali- Terra José Angel Fernández Villa, 
dade laboral no sector, descenso · secretário xeral de .SOMA-UGT, . 
que se ·asoéiaba á redacción do ... sindicato do sector. 
Estatuto do Mfneiro e· aos com- '·'As condicións xeolóxicas da · 

-. promisos · contidos nb pl~n de min·~ asturiána son · distintas ao 
desenrolo rexional en matéria de resto das explotacióhs mineiras 
seguridade mineira, por parte qo da CEE, condicionan ao picador, 
gbvérno autónomo. · esíxenlle que asuma un meiran-

Os últimos,sinistros, corrcreta- de risco e; polo tanto, esforzo". 
mente os do· Pozo Mosquitera, . lso non impide que as . martes no · 
da empresa Hunosa, no que o 22 interior da mina non podan ser 
de Decenibro morreron 4 minéi- evitábeis, segundo o líder sindl-· 
ros: e o da Camocha, integrada . cal, · má~ime cando, practica
na ínirieiro-sider.úrxic;a de Ponte-.. . menté, todos os sinistros ·-_pare-... 

· r,rada, o 28 de Decembro, cuxo 1 cen cortados polo mesmo pátrón 
balance foron 'dous traballadores en canto ás suas causas e as 
rnortos, . ..Seí\(iron para engrosar suas consecuéncias; , .. 

.. 
u . . aoli:Sds 11 aoo 

Ás vellas reivindicacións en 
matéria de seguridade mineira 
que viñeron expresando os sindi
catos do sector, uníronse nas úl
timas .datas várias convocatórias 
de paro·s en medida de protesta, 
e a recente querela contra a em
·presa Hunosa ante o Xulgado de 

- instrucción de Pola de Siero por 
irregularidades en matéria de se
guridade no Pozo Mosquitera. 
Concretamente denúriciase por 
parte dos sindicatos a deficiente 
vixiáncia eta cinta transportadora 
na que se or,ixinou o incéndio, o 
retraso ,co que ·este se .comuni
cou aos mineiros que se encon
traban no chollo e que foron eva-=. 
cuados e ·atendidos medicarrien
te de forma deficiente. · 

"Esiximos mecanismos de 
control e seguimento da normati
va, que se reforce a figura do de
legado mineiro "de seguridade, 
que ha ter competéhcias . para 
paralisar un pozo en caso de po
síbel sinistro. Ha po~enciarse a 
formación do profisional e ade--r 
buar as explotacióf'JS aos c;ám
bios tecnolóxicos. E preciso un 
plan rexional de seguridade mi
neira e unha . urxente política in-

pondeu· xa naqueles intres aos 
requerimentos que lle foron fei
tos desde a Administración que 
lembra agora a posibilidade e 
potencial perigosidade do ria no 
caso de continuaren as fortes 
choivas. 

·Trátase da prirneira vez que as 
autoridades estatais, de quen 
depende a protección ecolóxíca 
dos rios e os vertidos que se rea
lizan directamente a estes, inícia 
unha actuación deste tipo. O 
cauce do ria Sil, ao seu paso 
polo concello· de Sobradelo, ató
pase case enterrado polos contí
nuos escombros ali vertidos por 
várias empresas louxeiras, sen 
que polo de agora se teña inicia
do acción algunha. As eleicións 
e a toma de posesión do gover
no autónomo parecen ter apar
cado definitivamente o plan con
xunto entre Consellaria de Presi
déncia e Asociación de Pizarris
tas para a recuperación integral 
dos ceas abertos e as próprias 
marxes dos rios. O 

A ~OSA !ERRA 

versora en matéria de segurida
de. 

Pero até para os líderes sindi
cais está claro que mentres o fu
turo do sector calíbrase en ter
mos de rendabilidade económica 
e a nível europeu e nacional so
pésanse as medidas a empren
der para unha reestruturación 
brutal do sector, pedir máis in
vestimentos parece absurdo. 

( 

O futuro · 

Cun non rotundo respondía hai 
poucos dias o deputado socialis
ta por Asturies José Manuel 
González á sospeita expresada 

· polos sindicatos de que o gover
no elaboraba un programa de 
disminución progresiv~ de · axu

. das á e~plotación do. carbón até 
a ·sua ,desaparición no 1993. 

As axudas seguirán chegando 
despois desa data, garantia, 

. mentre~. unha comisión investi
gadora nomeada ·polo govemo · 
rexional comezou a visitar os po
zos asturianos consultar exper:
tos· e examinar as causas dos re
centes sinistros-.. Como se fosen · 
os últimos. · o · -
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Iniciativa lexisléitiva popular 
a prOI da kea de. Saude en Valdeorras 
• G. DOCAMPO/O BARéO reivindicación. chegar ·á Cámara segundo teñ·en afirmado os res-

A Crl·aci'o' n dun· A, rea de ·Autonómica deu oríxe á máis im- ponsábeis sanitários da Xunta. o 
port~nte manifestación popular qu~ parece seguro a estas altu

Saúae con cabeceira en o que se recorda en Val<;:Jeorras e ras é que' o tal Mapa nasceu 
Barco, modificando o · a outra.conc.entración en Santia- morto e dando orixe a unha con-
Mapa Sanilário elaborado go, diante da· porta do Pazo do fiti\iidade que-non fixo máis que 

1 X t d · Hórreo qué obrigou ao_s deputa- .' comezar, como consecuéncia de 
po a un a, po ena ser dos a abandonalo pala porta de p'rimar_ os critérios demográficos 

· debatida por terceira vez . atrás despois de ter _ lugar :o. pri- ·sobre os que se de~ivan das con-
no Parlamento da Gal iza · ·. meiro. debate parlamentário so- · dicións xeográficas, das cómuni-
se a Plataforma en bre a cúestión. Máis tarde o cacións ou as características só- · 
Defensa de. Saude de : - tema seria · de abrigada refer$n..: . cio-:-económicas qu$ tan neces$- -
Valdeorras corisegUe .as · cia nas campañas eleitoirais dos rio, por outra parte, un ha ordena-
quince mil sínaturas de _ . últimos meses. - ción do território que poña fin a 

, · · · · · · A vitória do PP nas Eleicións , este tipo de problemas dando ás 
apoio a 1rnc1at1va lex1slat1va ao ·Parlaménto . Galega é apre- comarcas u~ recoñecimento que 
popular que ten en marcha ' sentadá polos dirixentes comar-· hoxe non existe. 
e que xa foi asinada por cais .. deste pártido como L!nha Os membros da Plataforma 
üns nove mil val·deorreses . garantiá de que a O'Barco lle ca- ·Ab.erta en Defensa da Saúde es-. 
nas cinco xomadas de _ rresponq~rá ser ~ ca~eceira dun- peran acadar no prazo previsto 

Oerradelra foto do Vt1JatK:o JI tomada deste outro barco e que mostran como 
proba do estado da mar 

recolleita celebradas nas ha nova Area de· Saude, sen de- máis das 15.000 sináturas · esixi- . 
vilas cabeceir-a dos pender de Monforte como suce- . das por lei, co fin.de compensar 

- O de no Mapa actual .. Sen embargo as posíbeis anulacións que poda 

A Mariña declara que as condicións non lle 
permrtiran chegar 

concellos de Barco, A me,mbros da Plataf.orma manl- facer a Xunta Eleitoral da Galiza. , 
Rua, Vilamartin, Rubiá, · festaron:o seu ceptic1smo sóbre · Faltan ainda por asinar os vitiños 
Carballeda~ Petin e o que se promete en campaña de Trives, Manzaneda o Bolo A 

-Larouco. eleitoral, .aind? que - figure ' n?S Veiga e Viana, asi co~o os q
1

ue 

Os guardeses demostran 
que non habia temporal , 
cando reclamaron socorro. 
para o Ve/asco JI 

A reform~ do Mapa Sanitário no 
sentido de contemplar unha 
nova demarcación que, con cen_.:. 
tro no ·Hospital Comarcal -de O 
Barco, abr~nxese as comarcas 
de Valdeorras, Trives e O Bolo, 
xa foi debatido no ParlameRto o 
pasado mes de Xullo a iniciativa ~ 
do PP, e. en Setembro a resultas 
dÜnha propostq. do deputadó- dó 
PSOE Alfredo Atrio que·abando
nara o seu grupo precisameñte 
por esl:e motivo. Pero a~tes de a 

prowamas, ~e1terando que ~ re~ · · residan nos núcleos rurais, que 
c~ll~da_. de -~m_at1:1r~s , de ?Pº'º !3- serán os destinatários da segua
re1vind1cac1on v1c1nal. v~1 contl'"' da fase da campaña, na que ta
nuar. mén -se poderian instalar mesás 

A anunciada cónstrución dun para asinar nós· principais cen- , 
- Hospital do INSALUD en Verin teas de traballo da zona. Un dado 

que teriabaixo a sua atención ta- que po(je dar idea do ·nível de 
mén aos usLiários · de Viana -do aceitación que está tendo _esta · 
Bolo e Vilariño de Coriso, canee- prop9sta lexislativa é que nal
llos integrados na Área de Saúde : gunhas.: localidades, como O 
que se demanda, abre unha nova Barco, A Rua e Petin·, o número 
incógnita neste contencioso,_ aos . de-sinaturas recollidas até o mo'
ser o número de habitantes o mento · é superior ao de votos 
elemento máis determinante . emjtidos nas recentes eleicións 
para as áreas .do Mapa S~mltário, alitonómiéas. __ . - O 

• G.L.T. 

A dirección da Mariña 
Mercante e a Mariña de 
Guerra actuaron con 
neglixéncia e non dixeron 
a verdade sobre a 
asisténcia realmente 
prestada así como as 
condicións de mar e vento 
que rodearon o naufráxío 
do Ve/asco 11. Este é o 
centro das acusacións de 
mariñeiros guardeses, 
parentes dos tripulantes 
desaparecidos e SGTM
INTG que aportan 
evidéncia fotográfica sobre 
as condicións 
meteorolóxicas en que se 
produciu o accidente e o 
resgate 
As fotografias realizadas desde 
os dous palangreiros que escol
taron ao naufragado Ve/asco 11 
durante dous dias proban que as 
circunstáncias en que o barco 
permaneceu coa quilla ao sol, a 
400 millas de Vigo, non eran de 

. temporal, como alegara naquel 
momento a autoridade de Mari
ña. A proba agora aportada per
mite dubidar que o Bias de Lezo 
chegase a navegar nas augas en · 
que perdeu estabifidade o Ve/as
ca //. (O SGTM estuda a viabili
dade de presentar unha dem~n
da contra da Mariña Mercante e 
a Armada por neglixéncia no res-

. gate}. 
Facendo reconto das condi

cións meteorolóxicas nas datas 
en que se solicitara· auxílio, o 
portavoz dos afectados Tonino 
Torrón sinalou que segundo os 
registos das estaoións o vento 
era de dirección Sul de forza 1. 
-(20 quilómetros por hora) con 
mar de leva entre 1 e 2 metros. 
O primeiro avión que sobrevoa· a 
área do naufráxio apareceu cinco 
dias despois do accidente e so . 
acudiría como. consecuéncia das 
presións que exerceu todo o 
povo · de A Guarda. A decisión 
das autoriqades de enviar· dous 

QBRAS MUNICIPAIS 

O concello de O Sarco renúncia 
• ' • $ ... 

buques de guerra foi dobremen
te inútil porque bloquearia as ini
ciativas dos barcos que navega
ban aquelas augas, faria desistir 
ao belga Waasland que estaba a 
seguir o barco zozobrado e non 
levaria a cabo nengún leabor de 
resgate como públicamente pre
tendera. No balanza das actua
cións negativas da Adminiustra
ción compre inCluir o fe1to de non 
querer pedir colaboración á base 
militar das Azores. Esta falla de 
decisión non é congruente coa 
recenta chamada de socorro ás 
forzas da OTAN para axuliar o 
petroleiro accidentado á beira 
das costas de Sáhara. Esta indo
léncia para acudir xunto do Ve
/asco 11 ten un perfil comparativa
mente máis grave se se conside
ra a contribución desigual que a 
Galiza está abrigada a aportar 
para manter a presencia de for
zas navais da OTAN no seitor co
ñecido como Saclant no que 
naufragaron os mariñeiros de A 
Guarda. 

·a facer o pol.ígono industrial l de A · Raña. 
• X.L.T. 

O concello de O Barco está bus
cando xa novos terreas sobre os 
que erguer o futuro polígono in
dustrial do. município, despois de 
que a Xunta de Galicia rexeitase 
as alegacións apresentadas po
los concelleiros barquenses para 
manter a primitiva ubicació!] no 
paraxe natural de. A Raña do Ar
nado. 

As alegacÍóns do concello bar
quense (A NOSA TERRA, 21 de 
decembro_ de 1989)_ baseábanse 
no feíto de que nas normas sub
sidiárias locáis xa contemplaban 
como solo industrial a zona', nas 
beiras do rio Sil. Nembargante~, . 
a Xunta de Galicia tiña incluído a 
zona . no inventario de espacios 

naturáis prote~idos ria Comuni- · 
dade Galega, o que impedia, de 
feito, . calquera instalación de 
este tipo. 
· A principal preocupacióñ dos 
colectivos culturais da · bisbarra 
valdeorresa referiase aos perxuí
cios que para o ecosistema ribei
reño do rio_ Sil ao seu paso por 
O Barco ía ter o polígono indus
trial. O proxecto inicial contem
plaba a utfüzación de perto de 
douscentos mil metros .cadrados 
para uso industrial, aproximada
mente a metade da superfície ta
tal prevista. A iso_ habria que en
gadir os posteriores. verquidos 
contaminantes .ao cauce dorio. 

A respeito da rendabilidade 
social de;> polígono, . unha vez . 
completqda toda a infraestrutura 

A desidia e inoperáncia da Ad
ministración non sq deixará por 
sempre -a dúbioda do que pode
ria ter salvado. no caso de ~cudir , 
inmediatamente, senon que pro
duce a médio prazo do naufráxio 
perxuicios graves ás viuv~s dos 
mariñeiros do Ve/asco 11. Por ou- · 
tra banda, toda a frota palangrei
ra galega quedará sen coñecer 
as causas do afundimento do 
barco. Esta lnforniación _considé-

'veciños de ViJamartin en Ourens~, 
paralizan unl;la obra municipal 

rase da meirande importancia • x.1,..r. 
para mellorar as condicións de 
seguridade en que faenan os Os viciños da localidade ouren-
barcos deste duro ofício. Agora, sán de Vilamartin, na bisbarra de 
ao non seren resgatados os cor- Váldeorras, manteñen paralisa.da 
pos da dotación a lei obriga aos · desde o 5 de Xaneiro os novos 
familiares a gardar un prazo d~ _ acesos a capitalidade municipal 
espera na que se considera aos desde Valdegodos. O desacordo 
mariñeiros como desaparecidos. dos veciños co .alcalde, o depu-
Á vista deste aprazamento, os tado provincial Manuel .Candal . 
·familiares -teñe~ solici~ado. do . Candal, é debidó ·a ·que a obra 
Govemo Autonómico axudas estáse a realizar módificando o 
económicas · que lles permitan trazado proxeétado, invadindo 
agardar con dignidad.e a resolu- · terreas que non foron expropria:. 
ción legal ~ accidente. O plan dos.-
da Xunta onsiste en enregar 

·tres millóns e pesetas aos fami- Os _problemas parten ·de algo 
liares no entanto se tramitan con máis . dun ano, cando un grupo 
urxén~ia as pensións. O · de veciños opuxéronse á con~-

trucción do novo acceso. A res
posta do concello, · con maioria · 
do PP, foi iniciar o expediente de 
expropriación forzosa, que afee.:. 
tou a algo máis de vinte veclños . . 
Agora, o.s obreiros da própr!a Di-· 
putación Provincial, seguindo as 
ardes do alcalde, intentaron ini
ciar as obras, pero sen respeitar 
a liña do proxecto orixinal. 
- o enfrontamento entre· a maio
ria do concello e os viciños ·ve
ñ.en ainda de máis atrás. Na ac
tualidade o cobro da contribü.
ción urbana está paralizado" des
de· hai máis de dous meses, de
bido á negativa· viciñal de facer 
efectiva a suba· aprobada polos 
concelleiros do PP. sen o apoió 

e no suposto de que se vencie
sen a totalidade das parcelas; . 
estaria na criación de seis postos .. 
de traballo directos. Os respon
sábeis do próxecto, para o que 
existia xa unha consignación _ 
presupuestária da· própria Xunta 
.de Galicia superior aos vinte mi
tlóns de pesetas, calculaban en 
mil os. pastos de traballo que se 
criarian coa posta en !llarcha do 
polígono. . 

Agora qaed_a por saber se, 
unha vez atopados os novas te
rreos, cousa que técnicamente 
non parece moi viábel, a Xunta 
entrante mantén unha subven:.. 
ción que en princípio ía destiña-

- da á construcción dun polígono 
industrial pero nunha iona deter
minada, A Rañ~i. . o-

dos dous representantes dÓ 
· PSOE, os únicos que- se .opuxe
ron a tal medida. A presión . dos 
viciños ·nos plenos consegüiu 
que o .alcalde adoptara tal deci:
sión; agardando a que os res
ponsábei~ de Facendo remitiran 
o documento . cos novos_ valores 
catastrais. · 

bs veciños teñen manifestado 
· é\ .sua intención de proseguir na 
sua atitude. mentres non exista o 
compromiso por parte do conce- . 
llo de respeítar o proxecto apro
bado polo pleno: Mentr~s, o al
calde, apresentou denuncia nos 

·Xulgados de O Barco .contra os 
que participaron na paralización 
dos traballos. O 



Xo.sé González Martín~z é, 
aos seus 39 anos, unha . 
persoa que garda na sua 
biografia diversas. claves 

. sobre o decorrer do 
nacionalismo de ·esquerdas 

· na Gal iza da .década dos 
setenta; Desde hai uns anos . 
é un dos ·-principais · 
animadores da Asociación 
de 'Funcionários pola 
Normalizatión U ngü ística, 
da que. é secretário, 
ademais de estar á frente 
do Servido de 

. Normalización do Concello . 
. de Redondela, desde o que· 
se teñen lanzado moitas . 

. proposf.as das ·máis 
,. resoantes na· matéria. Xosé 

Gon~ález, Pepíño ~ Pepe, 
como era coñecido nos 
círculos da LJPG, aborda 

. nesta entrevista tanto ·a 
cuestión lingüístjca como o 
análise político-histórico. 

. . 

Xosé González Martínez 
'O fenómeno diglósicq actua mesmo nos nacionalistas con can1et' 

•l<AN CARBALLA . · da ou de direitas', nacionalista ou te, ·están ligadas a problemas máis 
Cal é o ·seu ·parecer .sobre o esta- estatalista en canto a urbanismo? concretos e ''teñen na sua man 
ao actual da normalización fin- · Facendo un vó rasante por todas unha franxa sociolóxica moi im-
güística? as vilas non poderiamos facer uns portante. A partir de aí os sindica-

. No tocante aos dados penso qué trazos para descobrir onde hai tos podian converterse no gran 
os 31-3 concellos que. forman 0 . unha polític:;a urbanística distinta. estament_o mobilizador a pral da 
país, sumando os seus presupos- No tju_e atinxe á' administración -cultura galega. A proba é que os 
tos teñen un montante considerá- autonómica, poderiase falar éle sindicatos ainda non fixeron a 
bel dos cartos públicos, poderian, . conductas diversas. Hoµbo un p·ri- gran revolución cultural dentro de 
ainda que fose ni.mha mínima par- meito momento en que se consi- si mesmos. E entón non hai rela- · 
te senón incidir nunha política lin- derou que había que c~ntrar a po- ción entre a producjón editorial e . 
güística de todo -o terriforio, si to- lítica lingüística no ensinó e qui- o consumo de libros, nen entre 
mar medidas· paliativas nalguns zais así foi desde entón, un has ve- aquela e fl gran cantidade de su
concellos ou zonas do país e con- · ces con· maior ou menor acerto, e postas · nacionalistas encadrados 

_ tribt.,1ir- a recuperar a dignidade de ás veces con iricursións neutros en partidos e organizacións sindi
ser cidadán dun país .cunha lín-' eidos, ·pero que· se se facian era cais. O fenómeno diglósico funcio
gua, cun orden?mento xurídico con reparo pois P91ítica Lingü ísti- na mesmo nos nacionalistas con 
próprio ante· 0 _ que é unha pene- ca só ten conipeténcias no ~ido · carne( 

neto é distinto, non hai unha esi
. xéncia que obrigue e arrastre. 

Nu.nca mellor que hoxe estivo o 
. nacionalismo en condicións ob
xectivas para facer esa acción. 
Pero partidos a sindicatos nacio
nalistas teñen que facer un labor 
educativo e cultural nas suas ba
ses máis intenso e entón é cando 
racharán ese teito que se di que 
teñen. · 

'Os SINDICATOS 
PODERIAN 
CONVERTERSE NO 
GRAN ESTAMENTO 
MOBILIZADOR A PRQL 
DA CULTURA GALEGA' 

tración agresiva e brutal do caste- <;Jo ensino e.? ·resto son _atitudes, - Ternos ·o caso da xustícia, · ao 
lán. A partir de aí seria máis doado. as veces mo1 ow~adas, dalgun di- que nos ternos dedicado recente
ir recadando máis adesións a r~ctor xeral, como p0r exemplo no mente. · Hai unha ' posibilidade de 
unha política de recuperación e da axuda ~o ga~ego. n~- publicid~- . darlle un voleo total á situación 'se · 
normalización lingüística. 6 feíto é . ~e co~erc1al. En def1~1t1va hqbe:1:a · se quer, e os avogados laboralis-
que destes . 313 concellos, non · que.d1~~r gue non h~1 unha.pol1t1- tas, na ?Ua imensa maioria seguen Penso · que hai un comporta-
sendo 7 ou 8 que ·en distintos de- · ca _ hng_ur~t1ca no pais n.e~ penso · a utilizar o castelán p~rante os Tri- mento anómalo no militante nacio-
graus utilizan o poder. político ao: que· a Val~ haber se ·s~g~1mos os . bunais de Xustícia, e isa é moi sé- nalista e non se aproveita ese 
servício desa dinámica,' 0 resto ~~mportamentos dos distintos po- rió. Que non o fagan os avogados enorme cosmos organizativo que 
non o fan, e. sobretodo non · o tan llticos. de duas centrais sindicais nácio- .. hai no país. Só se lle require para 
na Galiza o'riental.. lsto provoca Nós tentamos que a situación nalistas paréceme moi gr.ave, ain- mánifestarse o 25 de Xullo ou para 
i.mha -disimetría nas opción polfü- se .forzase rios sindicatos, que son . _da. que hai _que dicer que a CXTG unhas. eleicións, e isa é tan empro-
cas á hor~ ·de adoptar as suas po- . un elemento dinamizador moito criou o seu servício de normaliza- becedor que n.on- me 'extraña que 
sicións. Desta maneira ·toncellos maior que os" partidos políticos, _ción lingüística e se~ que na zona o eleitorado nacionalista bandee. 
governados por un mesmo partido . porque ~hgloban moitá máis xen_: de Vigo e Pontevedra os seus la- · Hai preséncia de l)acionalistas 
teñen diferente actuación neste boralistas apresentan as suas· de- en intirtidade ·de organismos e 
terreo segund_o estén . na ·-Galiza , . mandas en_galego e actuan peran- asociacións e moitas veces vas ás 
oriental-ou na océidentaL . · So SETE .OU . OITO te. os tribunais en galega, pero non act¡s_ desas entidades e están en 

Por outra banda penso que o - C'ONCELLOS DQC\ o fai a INTG. . - . · · castellano. lste m'esmo reproche é 
problema é máis xenérico qu~ isto · u 313 Se os sindicatos se ·aplicasen aplicábel ao ensino . . Para min é 
que falo¡-e débese facer extensivo QUE HAI NA GALIZA· ·mais a ese labor as causas muda., ·impensábel que habendo tanto 

: a ou!ro ~ipo de co.ndu<:;!as: ~ .inob- UTILIZAN O PODER- rian , moito. O . que ocorre é que profesor de galega non sexan au-
servancra da. lex1slac1on v1xent~. POLl,TICO A PROL DA _ unha cousa é ser delegado sindi- ténticos dinamizadores en canto a 
Porque podenamos fal~r de urba- . , qal nacionalista na empresa e ou·-- consumos culturais galegas, · a 
nismo tamé~, e toparíamos uilha NORMALIZACJON tra estar oespois 'na <:;:omisión ·de modificar as estruturas culturais 

. sit~ación parecida. ·~ue diferéncia LINGÜÍSTICA'· Montes, ou na APA ot..i na Asocia- ·· do paJs,: .. e parece que xa 11on hai· 
existe entre un partido _de esquer- · ción de Viciños, e o compq_rtam:-· · diferéncia entre quen imparte un·- · 

gua e Literatura Galega ou Esp 
ñofa. A incidéncia é case nula. P 
moito que entendo o problemátil 
que é loitar contra o nemigo ne 
tas circunstáncias que nós ne 
dispomos das mesmas ferrame 
tas, non se miran técnicas de r 
sisténcia coerentes e eficaces. 
Dario Xohán Cabana falou nunt 
entrevista neste periódico do SE 
temor de que en duas xenen 
cións o galego estivese den-ot. 
do, de ser un escritor en vida qL 
escrebese nunha língua que ne 
se tese. Comparte ese "pesími: 
mo"? 

Cabe a posibilidade de que a 
sexa. Incluso naquel tronco qL 
hoxe terma de que ese proces 
non se veña abaixo existe un detE 
rioro. Nótase en comportamentc 
c;;omo a práctica do bilinguism 
pasivo, que noutrora era moi hab 
tual nun nacionalista: "eu falo g< 
lego, o meu interlocutor castelá 
e ·non teño porque mudar eu d 
língua", pero qbservo que moitís 
mas persoas con encaprament 
nacionalista fan concesións e is 
perméase socialmente. Falarlle 
un fillo en castelán . porque el no 
falá galego. -pola razón qu 
sexa- a min atorméntame. E is 
vexo en rríoitO$ sítios. Coñez 
xente .do Bloque que lle fala ac 
fillos en castellano, e iso prodúce. 
me un shock asombroso. Isa de 
nota unha presión ambiental qu 
existe na soci!3dade e quizais· n 
que dicia Dario teña razón. 
Cando · se tala de pesimismo á 
veces ~squécese a re~lipade d . 
TVG e a RAG, álén das críticas d 
uso da língua que fan? 

1 

1. 

1 

·, 
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nédios teñen moita importán..: 
3 unha télevisión que compita 
outra no terreo da língua é 
Outra causa · é que desde a 

~ción deses .entes non haxa 
critérios racionais para que os 

· isionais que están traballando 
exan persoas que se integren 
nundo sócio-cultural e infor
vo do país. 
l todo caso iso compételle á 
1inistración autonómica que 
)Oder nesa matéria dos meios 
omunicación e n.on o exerce. 
;ta Administración, como as 
riores, pensaron que era un 
1 da Dirección de Política Lin-· 
tica e esta tiña que ser un or
smo desconcentrado corl pre
:ia nas diferentes Consellarias. 
rección de Política Lingüística 
a ser horizontal e vertical no 
.nigrama da Administración. 
1on poderia ouvirse a un direc
:eral dicindo "abando tacemos 
preocuparos un chisco con 
chollo". 

l\RA MINE 
>ENSÁ.;.,;...:B~EL-=--Q-U ........ E--
3ENDO TANTO 
)FESOR DE 
_EGO NON SEXAN 
fÉNTICOS 
AMIZADORES EN 
\JTO A CONSUMOS 
L TURAIS GALEGOS, 
10DIFICAR AS -
"'RUTURAS ,-
TURAIS DO PAIS' 

mecanismos de inversión da 
ción hai un ponto de persua
e ademais de vontades indi-
1is ·ten que haber unha ac
organizada. 
dos que penso que hoxe a 
in había que facela desde a 
'ia Admnistración e debia irra
conductas que se plasma·ran 
onxunto da sociedade. Ade
da persuasión que poden fa
artidos, sindicatos e todo tipo 
isociacións, as administra
, teñen que aplicar o principio 
ooficialidade lingüística e se 
Jlicase con nitidez esa reali-
xurídlca a conducta da Ad

tración tiña que adecuarse a 
;reo que poderia transmitirse 
mxunto da sociedade galega 
sistema de valores, e quizais 

gañásemos máis galega fa-
3 pero si impediriamos que o 
lazamento fose máis intenso 
Je xa é. Por que? Quen ten o 
r pode facer virguerias por-
1demais teñen cartas, e a so
<ia deste país dinos que hai 
imitación do poder. 
chegada de Fraga á Xunta, 
polltica lingüística cree que 
1i seguir? 
ai continuar a causa como 
ou pode haber un retroceso. 
o próximo governo non pode 
an belixerante como noutro 
ento foi: Supoño que non lle 
~saria a perda de credibilida
o campo cultural, que tiveron 
ra en tempos dos goyernos 
bor, agás o ínterin de Alvarez 
:l. A cultura é unha espécie 
pello que teñen os governos 
se deteriora . tamén o f ai a 

~ ~ do governo. 

1nto ao papel de reivindica
quizais se .pode talar dun 
:to máis rei\Cindicativo e ou
áis de topar as fenda~ le
>ara abrigar· a avanzar, am
omplementários . . 
que · hai dous movimentos 
-~tan de incidir en distintos 
e ás veces converxen , ou
)n e crúzanse os tiros oü van 
1ritos sítios. Pero penso que 

o.movimento reivi.ndicativo é cati- ·'CANDO· E- ~ .. TREI NA 
~ vo porque~ hai causas que un _non l '1-

. acaba de entender. A min paréce- UPG NO 1967 
me moi ben cando a Mesa pela OS 
Normalización apresenta unha sé- . PROLIFERABAN 
rie de adesións ao seu moviníento PINTORES E OS · 
que integren a canta aspciación e· POETAS~ XENTE 
gmpo hai co ánimo de vertebrar, - -
pero cando os sumandos non te- POUCO Dl,SCIPLINADA, ' 
ñen un resultado algo falla na arit- SEN CRITERIO 
mética. Onde falla? Penso que en ·POLÍTICO NEN 
todos os sindicatos que están · 
aderidos á Mesa, e ás veces con VONT ADE DE 
acerto teñen promovido aquela TRANSFORMAR A 
manifestación hai dous anós en · 
Compostela, ese ímpetu demos- :....H.:..:.IS=-:.T...-:0==-· :....:R:.::IA-=--'· ___ __:_..;...;__ 

tracio tiña que manifestarse ao 
longo do tempo, dunha forma_- sindical, dotam9s ao nacionalismo 
continuáda. E áí vexo que non. - · de instrumentos de comunicación 

' sectoriais, que saiail periodica-

como, o MC e outros grupúsculos 
se integra:sen definitivamente nun- · 
ha X'-1nta Democrática "á galegé( 
q1.:1e era o que _pretendia o PC, e 
neutralizámolo . ~a naquel moni~n
to, e desde ~ntón gañóuseJle a 
partic:ta e desenmascarouse a, sua 
opción política anti-autonomista 
que ainda é· a de Geluco agora. 

pérando a .eséncia dese j:>lantexa
mento, e formando o Partido Gale
ga do· Proletariado. Vista~· as cou
sas despois, .. máis qu.e nada polo 
tip.o de perso.as que e$taban, eu 
ab&ndono esa opción partidária. 
Non abdico dos meus · plantexa-

. mentos pol-íticos pero cos elemen
tos humanos que había non era 
posíbel -facelo: - · ' 

Até que ponto a taita. dunha xe
rieración políticamente. madura 
despois da guerra produce a 'xes
tación e as crises no agromar das . 

· Que acorre qesde Febreiro do 
76 en qué se fai a presentación do 
Consello de For'zas Políticas Gale
gas en Santiago? .En vez de ser . 
coereotes con esa política de rea
grupamento das opcións políticas 
dentro do nacionalismo, · prod~ce
se nún sector da UPG con nomes 

.. fonnulacións partidárias do na- · 

.. e apelidos, mqi belixerante, unha 
liorta estúpida. A nosa intención é 
que o nacionalismo ·non pode · es

. tar -representado nun · só partido 
-político porque· Galiza ten clases 

J sociais, ese era o discurso que ti:- · 
namos. Entón, o normal é ,,que 
exista un partido nacionalista .co
munista, hai que propiciar que o . 
PSG teña a sua franxa sociolóxica, 
e mesmo que PGSD ou PPG se 
fosen decantando ... esa era a filo
sofía: unha nacion ten que ter 
máis que un partido. Aí xurde, é 
desgraciadamente está nas heme
rotecas, surxe unha filosofia falsa, 
creo que fascista, . equivocada-

. mente plantexada e nada marxis
·ta:. "Un partido, un ha nadón-''. E 
entón, coido que o 6 de Novembro 
dese ano, dentro da UPG a situa
ción era insostíbel porque o deba
te chegou a e2áremos agudos, e 
había quen mantiñamos a virtuali
dade do Consello e acusábasenos 
de xogar ao españolismo. Prodú
cese unha reunión do Cumio Gen..: 
tral nun conveDto de Vilagarcia e 
pasou o que pasou que dixo Igle
sias Corral. Desaparecemos do1:1s 
de aí, Crego e máis eu e aos dous 
dias · seguintes, apreséntasé · en 
casa de Beiras, Margarita Ledo, e 
ali decide que hai ql!e disolver . .a.o 
Consello de Forzas Políticas _ _,... 

- pode dar fe disto Beiras~ porque . 
acusan ao PSG de españolista, 
acusan a dios pendito de españo
lista. Convocan · un ha rolda de 
prensa e "La Voz de Galicia" des
taca ao dia seguinte na páxina 
duas "Ruptura do · Consello de 
Forzas Pojíticas Galegas". 

_ cionalismo contemporáneo? 
Moitó. Hai _, que conxugar ben o · 
verbo equivocarse: uns e outros 
equivocámonos todos. Éramos 
unha xeneraciqn nova, -sen praXe 
poi ítica sectorial do nacionalismo 
agás na sua formulación cultural e . 
cando-se tentaba plásmar iso hou-
bo moitos erras. Pero teño que 
permitirme o luxo de dicer que al
guns equivocámónos moito me-
nos que outros. · 

'HÁ1 QUE CONXUGAR 
BEN o ·vERBO 
EQUIVOCARSE: TODOS 

. NOS EQUIVOCAMOS, 
ERAMOS UNHA· 
XENERACIÓ_:_:.N~N...:._O_V_A_, -
PERO ALGUNS MOITO . 
MENOS QUE OUTROS' 

E esa presénGia non puido tem
plar parte da vir:uléncia coa que 
se sucedían os conflitos nternos? . . 

.Si, pero habla quen queria obvia_r. 
toda a tradición anterior do rfacio-

. nalismo, faeer táboa rasa e empe
zar de novo e polo tanto hábia que 
deixar á marxe a _ todos os· gale
guistas vellos. Mesmo se produ
cían conductas persoais estúpidas 
e despreciábeis. A min acusába
seme . de ter boas relacións cos 
vellos e . decíase ,que iso era 

· "mao" ... xogábase cos .valores de 
bon e mao. E mesmo· no docu-
mento ño que a min se me expul- . 1 . 
saba se dicia. que eu era un pe- 1 · 
queno-burgués porque ·andaba 

Vostede ten unha importante ac- mente, fúmós capaces áe lévar a 
tividade política organizada no discusión política a outros ámbi
nacionalismo que abandona nun- tos onde o nacionalismo estaba 
ha certa altura. Queria que fixera mal visto, fumos capaces de se
un répaso daquela traxectória. ducir a moita xente', de iÍ verte
Desde o ano 67 militei no naciona- brando un partido con erazos ·e 
lismo, cos meus dezaseis anos. pernas, fumos capaces de resistir . 
Cando entrei na UPG proliferaban a persecución policial e dotámo
os pintores e os poetas, xente _nos dur:tha estrutura que ás veces 
pouco disciplinada, sen critério era moi ríxida, .só porque quizais 
político nen vontade de transfor- non lle quedaba máis remédio. Por 
,mar a história, só algutlhas daque- determinadas circunstáncias pa
las persoas sentian unha necesi- sou o que pasou no ano -1975 . 
dade intelectual do cámbio. Ou- pero a piques estivemos de que 
tros procediamos dun estrato so- non pasara e darmos un salto cua
cial máis castigado pola história e litativo, que apesar de todo penso 
considerabamos que pagaba a que si foi un gran cámbio. A partir 
pena traballar pola transformación desa desfeita eu tamén son detido . 
social, política e económica de e paso unha proba moi importante 
Galicia desde unha opción nacio- para min de vencer psicoloxica
nalista pero cun esquema ideoló- mente á policia naque! entón. Na 
xico distinto ao deste grupo de segunda comparecéncia ante · o 
amigos que, como se chegou a di- xuiz tiven a sorte áe poder fuxi'r do 
cer socarreiramente, eran a Unión Palacio de Xustícia e estiven du
de Pintores Galegas, e non tiñan rante Lin ano adicado ao partido. -
capacidade organizativa. Alguns N-ese momento penso con al
consideramos que habia que cam- guns outros que había que recu
biar aquelo e nuri momento dado perar unha entidade ·política que 
éramos catro persoas as que coin- despois daquel golpe demostrou a . 
cidimos no mesmo plantexamen- flaqueza dalg~nha xente. Daquela 
to, un deles xa non vive. Pensa- xurde un debate necesário, que é 
mos que había que dotarse dunha cando o PC trata de engloóar ás
estrutura organizativa capaz de re- forzas políticas na Xunta Demo
sistir os embates e de resistir ante crática; eu participo pola UPG na
unha policía que todo o sabia e quelas conversas, e dentro da ne
controlaba a moita xente, pois se- cesidade de plantexar unha tácti
nón acabariamos sendo un arro- ca e non confundila cunha estraté
medo dun galeguismo que eles xia, propuxen a posibilidade de 
mesmo criticaban, que era moi que fixéramos un estatuto de au
culturalista. Habia que penetrar tonomia sui generis que competi
noutros eidos do país e criar un- se co farrapo do 36 e tratar de dis
has c.ondicións obxectivas. Coido cutir civilizadamente até gañarlle a , D 
que o fixemos. partida nas mesas de debate que . ESDE A 

Fumos capaces de criar unha habia naqwel momento. Un bon CONSTITUCIÓN DO . 
estrutura espallada polo país e dia decidimos chamarlle "Bases 

con garabata e camisa ... 
E cal é o seu análise da situación 
actual do naCionalismo? 

nese tempo alguns deixamos nese Constitucionais". Foran redacta- CON SELLO DE-=----
traballo case, secadra, todo o que das entre outros .por Camilo No- ' FORZAS POLÍTICAS 
representa a mE>cidade, non sou- gueira, por Vilas Nogueira e apor- GALEGAS 
bemos dos praceres que ten a taran algo tamén Beiras e os "pe-

Penso que este país _hai que verte
bralo e hai que facelo arredor de 
duas ou tres opción nacionalistas 
que recollan a estratificación so
cial do paí.s, que é moi atípica. 
Ten que haber un amplo marco or
ganizativo, autónomos uns dos 
-outros, e ·que catalicen os diversos 
sectores, e pode haber momentos 
determinados-en que tacticamente 
podan converxer en cuestións 

vida nunha idade determinada, e xegos" conseguindo que aquelas - . GAÑOUSELLE A 
criamos un cosmos organizativo Bases impedisen que movimentos PARTIDA AÓ PC E 

DESENMASCAROUSE 
A SUA OPCIÓN. 
POLÍTICA 
ANTIAUTONOMISTA 
QUE AINDA É A DE 
GELUCO AGORA -

, concretas. · Pero para iso habia 
que deslindar estratéxia _de tácti
ca. Se o nacionalismo é capaz de 
autoorganízarse en partidos polHi
cos que def-endan aos sec~res 
que habitan Galicia, que non se 

A partir de ·entón é cando se din estean pisoteando espácios políti-
barbaridades, e se convocan os · cos -no ano 75 escrebin ese 
25 de Xullo en defensa das Bases conceito de "espácios políticos" 
Constitucionais, cando ese era un nun Can/e, que era a comunica- . · 
instrumento áo servicio dunhé\ ·dia- ción interna a UPG, e foime rebali-: 
léctica e' dun ·debate, péro habia do decíndome que era pequeno
que abeiralo imediatamente por- burgués--:-. Ten_ que haber divér
que o proxecto político da b1,1r- sas opcións con atractivo suficien
guesia española era outro,. xa ha- te para a sociedade galega e face.,. 
bia .constitucióQ española e ate- la copartíCipe, toda vez que agás 
rrarse a aquelo era equivocado. excepcións, o . nacionalismo está · 
Despois. reconvertese na Mesa de ligad9 en grande medida aos pro-
Forzas Políticas, 0 PSG non resis- · cesos eleitorais, Esa é a miña idea 

· te· xa e non se lle soubo tutelar, ainda que -hoxe eu non estea en 
criase esa Mesa e até que agora · nengunha opciórJ par:tidária, seca
sacarón ese número de deputa- dra porque estou. ~lgo reticente 

· - dos a crise do Bloque foi total, ae debido a _que as- .condL1ctas. per-
identidade, de irse desfacendo. soais· nun país tan pequeno cria-

ron feridas é tardo moito en curar. 
No 77 e cando. se aparta da mili- ~ Respiro por ese lado, sigo pen-
táncia política ... · sancto asi, e non descarto que nun 
No 77 apártome de 9-Í e intento le~ . futuro poda tomar unh~ vida parti
var adiante con outra xente, recu- · dária, pero de momento non. O 
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XOGO$ OLÍMPICOS DO 92 . . ._ 

Quer participar cunha· equipa olímpica própria 

O deporte catalán ·solicita. a ·irídependériéia· 
A Asociaeión ~ Para a-Delegació_n Olímpica. de C.atalunya 
(ADOC) apresentou un escrito ante~ Federación 
lnt~rnacional de· Atletismo (IAAF), reclama,ndo o · 

. reconocimento do .Comité Olímpico Catalán (COC). -A -
ADOC alega, entre outras consideracións, que territódos. 
non independentes como. Hong Kong; Guam, Aruba e as _ 
lllas Virxes, ·entre outros·, teñeri entidade olímpica própria, 
por m.áis que non sexan·, tampoucri, pl~namente- · · 

· independentes~. · · ' 

• PUCHEIRO. . 

O ADOC (Asociación para a De- . 
legación Olímpica de Catalunya)· 
deusé a coñecer, ao. gran públi
co, cando se inagurou o Está.dio 
Olímpico· · de Montjuich, · aind~ 
que . as descalifica.ción viscerais, 

verquidas a raiz dos asubies ao 
ter español Juan Carlos, fixeron 
que a proposta chegase dJstor
sionada e, _mesmamente1 sen ~ 
sua verdadeira dimensión políti-
.(:a. . . , . 

· Que os depqrtistas cataláns 

. OESEQUILÍBRIO ECOLÓXICO DO PLAN ET A 

podan desfilar. e participar 'baixo 
a bandeira catribarrada e ao son 
de Els S[!gadors, sobarda ampla
mente os límites deportivos para 
c_onverterse· nunha explosión. pó
lítica. Os catalanistas· converte
rán á Olimpfada-92 nunha opor
tunidade senlleira para a reivindi-
. cación, nacionalista que acadaria 
o clima' do público cunha_ partict
padón catalana iildepend_ente e . 
0 r~coñocimento mundial .da sua 
diferéñcia. · 

Hai q·ue ter en canta· que, se
gundo un recente sondeo, máís 
do 86 por cento dos cataláns es
tán a favor dunha equipa olímpi-

. ·. ca própria. Cifra altamente signi- , 
fic~tiva dado o índice de povoa-. 

ción imigrante. 
Catalunya ,tfvo.tamén un Comi

té Olímpico própio, antes xa de 
constituirse o Comité Olímpico 
Español, senda galardoado nos · 
Xogos OHmpicos d~ Amberes, 
celebrados .en 1920. 

· . Pero estas pr~tensions catala-
nas están a ser silenciadas case 
'totalmente polos meios espa
ñois, ao tempo que a batalla se 
está a desenrolar nas distintas 
federacións internácionais-, que 
son ·as primeiras que se teñen 
que pronunciar sobre a preten-: 
síón de independéncia das dis
tintas federacións catalanas. 

Un dos grandes · problemas 
para conseguir o obxectlvo de 

independéncia é que estas fede- ' 
racións internacionais peden a 
opinión aos distintos presidentes · 
das federacións españolas que, 
evidentemente, están en contra. 

Ainda que o Estatuto de auto
nomía catalán permite a configu
ración de federacións deportivas 
. próprias, o Governo español non 
está disposto a que en Barcelo-

- na. poda aparecer outra repre
sentación ,que non sexa a espa- · 
ñola. 

A diatriba teórica sobre a auto
determinación, que puxo tan ner
vosos aos/ políticos españois, 
comezaria a tomar carta de reali
dade en áreas concretas, neste 
caso a deportiva. O 

·As CC?missóns Pro-Amazonia solicitan un~a m_oratória de tres anos na explorac;om ·dos recursos 

Situa~ofn e causas -da destru~om da Amazonia 
• XAcoéo MELÉNDREZ 

Son muitos O$ 
interrogantes de 
actualidade -que nos suxire 
a palavra "Amazonia". Mas 
·a Amazonia é muito mais 
que un tema de moda, é, 
talvez, . o exponhente 
máximo da explorac;om 
irracional da natureza polo 
home. A Amazonia 
constitue a mafs grande . 
masa floresta! 
ininterrompida de todo. o 
planeta: a sua superficie é 
maior que o dé toda a CEE 
(6 . r:n~lhóns de km2

): .. 

A conca hidrográfica maior do 
globo, a que pertence umha 
quinta parte ~ aguas doces da 
terra, alberga o-tn.ais imenso 
banco genético·· do nosso plane
ta. Estimac;ons prudentes cifram 
em· mais dé dou~ milhóns o nú
mero de espécies animais e · ve:. 
getais, as mais delas ainda des
cOnhecidas ~ potencialmente 
úteis n·a medici.nha, a alimenta-. 
ctóm... e polo ·tanto de vital im
portáncia para o desenvolvimeri
to de Sudamérica'. Existem em 
ela mais de~ 1.0oo· espécies de 

· peixes e um oitavo de todas as 
.aves ·conhecidas, cónstituindo o 
principal -conxunto vital da T erra. · 

Todq. isto é propriciado" pelas 
condi9on~ ambientais: tempera
tura ·elevadq. e constante, água 

- avondante e humi'dade atmosfé-· 
rica alta. 

As contínuas chuvas lavam o 
. solo que nom retém sais mina-
rais nem nutrintes, senda por iso Temoso d'eber de preservar,· p~ra ~~osa supervivéncla, a malar.masa forestal.do planeta 
extremadamente · pobre. · Baixo · 

· da avontjante cuberta vegetal · som totalmente alheios. . 
desenvolve-se um ,cíclo-rcípido, o É a mais grande central "solar 

. da mátéria orgánica que subs;;ma do planeta. Com a sua desapari- · 
este problema. gom desaproveitaria-se umha 

, A ta1a·da Floresta implica, polo· grandíssimá cantidáde ·de ·ener
tanto, a perda rápida da fertilida-· gia ·solar. Como" consequencia, 
de, provocando. 6 avanée ·da ero- alteraria-se o esqué.nia geral d~ 
som ~ a desaparigóm dfl. precipi- circulac;óm dos ventos, os · ~egi
tac;om de ciclo curto (originada mens· de precipitac;om, e os ríos· 
polo ap~rte de hUl'!lidade procé"- adquiririam Caué:Jais variáveis 
dente da. evapotraFlspirac;orr.i das tora de todo. control, ·com conse-
plantas). lsto fai que os solos se- quencias devastadoras. 

. jam totalmente inadequados A selva amazónica regula 1· 15 
para a agricultura "convencional-" mil milhons· de toneladas ·de car-
ocidental. · _ bono, a sua alter:ac;om suporia o . 

A .. populaQom indí·gena redu-. aumento, do &% _do C02 atmos- . 
ziu-~e em poúcos anos .de apro- férico; canUdade de avondo para 

• ximadamente 6 milhons a 'menos produzir (!lterac;ons irreversívei~ 
de 1 inilh9m. Povos que, conhe- na vida do planeta. · 

· cedores da selva e as suas leis, · A destru~om da Amazonia 
depois de 20.000 anos de inte- Y 

grac;om harmoniosa com o seu Nas proximidades do 5º Cente-
entor110 estám em perigo de de- nário do "descobrimento" da 

, · sap~ri9om por intereses que lhes América, fala-se. do extermínjo 

indígena -do sécuio XVI, mas na 
Amazonia o .genocídio e a des
tru9om ecológica que leva apa
relhado,. produze-se a P.artir dos. 
anos 60 deste' século, mais com 
umha rapidez tal que parez que 
queiramos recuperar o tempo 
perdido. Só ·no ano 1988 os in
cendios provocados destruírom 
20 milhons de Has. de bosque 
tropical em Brasil; superficie 
eqüivalente a de toda a superfi-
cie floresta! espanhola. . . 

Algims autores, non etiquetá-· 
_veis como catastrofistas, indi
cafn que de seguir com este rit
mo, o bosqµe amazónico pode-

. ~ia desaparezer nos próximos 20 
anos. -

Causas 
Quando em 1964.chegam.ao po
der .os . militares,. lanzam o lema 

. '.'integrar para non ·-entregar", 

com dous objedivos fundamen
tais: 

-Tomar a Amazonia, evitando 
a sua suposta internacionaliza
c;om. -Eliminar o problema 
dos camponeses sem terra, sem 
lesionar os intereses dos poucos 
proprietários de enormes exten
sons férteis no resto do. país; 
muitas de elas sem nemhum uso 
evitando de este jeito a sempre 
postergada reforma agrária. 
. As · muJtinacionais _ (Japóm, 
USA, CEE.· .. ) estám a internacio
n?lizar, nom o território, mas si 
9s seus recursos naturais. Explo-

. ram-se irracionalmente recursos 
nom renováveis: outo, ferro,' alu

' · minio, manganeso, estanho, pe
tróleo, soja para a alim~ntac;om 

. do gado dos paises desenvolví- -. 
dos (esquecendo a . fame dos 
nom dese_nvolvidos). 

Afüem-se estradas para ace-

der a zonas de selva onde se ex
termine a fauna para abastecer 
de peles as butiques, para co
municar as celulosas (que como 
acontece no nosso país, estám 
a sustituir a diversidade do bos
que tropical · por monocultivos 
florestais, consumindo, a masa 
floresta! autoctona como fonte 
de energía). 

Construem-se grandes enca
ros que produzem energía eléc
trica para as fábricas metalúrgi
caS-muito contaminantes. 

Envenena-se os rios com 
grandes cantidades de mercúrio 
utilizado para extraer ouro. 

Prende-se iume para fazer re
troceder a vida, provocando a 
curto prac;o deflorestac;om e 
marte ... 

Com o fim de pagar a dívida 
externa, proprícia-se explorac;:om 
esquilmadora. A divida é a excu
sa para realizar novas emprésti
mos do Banco Mundial gerando
se um círculo vicioso agravado 
polos pre9os cada vez mais bai- . 
xos adxudicados as matérias pri
mas nos mercados mundiais. 

lsto junta-se com a falta de 
vontade política para fazer cum
prir a insuficiente legislac;om 
c~nservacionista da zona. 

Comissions Pro
Amazonia 
Seguindo o exemplo de outros 
paises e cidades (Holanda, Pais 
Basco, Madrid ... ) cria-se recen
temente na Galiza a Comissom 
Galega Pro-Amazonia. Nom 
como distracc;om dos problemas 
ambientais galegas, senom 
como outra nova fronte de tra
balho de grande importáncia 
dada a magnitude do problema; 
pois somos responsáveis indi
rectos del e padeceremos, a. 
bom seguro, os efeitos derivados 
da devastac;om que está a ter lu-
g~ . 

Ternos o dever moral e -a ne
cessidade "real" de preservar .a 
maior masa flórestal do planeta 
para a nossa supervivencia. 
· A proposta fundamental das 

Comissons Pro-Amazonia é con-
. seguir umha moratória de tres 
anos na explorac;om dos recur
sos amazónicos e no pagamento . 
da ·dívida externa. Em este tem-
po deveriam-se promovér deba
tes e estudos :científicos tenden
tes a formular novo"s modelos de 
exploragom sostível, que conser- · 
veril os direitos dos povos indí- " 
genas· e o delicado ecosistema. 
amazónico. · . ·O ' · 
Xacobe Meléndrez . Fassbender é mémbro 
?ª Comissom Galega Pro-Amazon_ia 
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T.ENSIÓN EN LATINOAMÉRICA ' ·. . . , 

A contención do narco-tráfico confínnase ·éomo pretexto. favoritá das ·.-inxeréncias __ ~ -

.Norteamérica afirma o 'Seu. papel. de xenda..me · . 
perailte o desastre económico .do Sul do . cOntinente -
· • G.L.T. 

Rematar o tráfico de 
narcóticos co envio de 
tropas de ocupación e 
portaviones é a última 
proposta do Pentágono 
para Latinoamérica, nunha -
década que comeza baixo 
o sino do fracasn 
económico xeralizado e· 
dunha ·dependéncia 
profunda na que todas as 
vias de emancipación 
parecen atuidas. Baixo o 
pretexto de lle querer pór 
portas ao mar das drogas, 
Estados Unidos acomete 
unha campaña de 
intervencións armadas que 
non teñen máis obxectivo 
que a represión dunha 
marea de protesta e 
descontento que crece dia 
a dia. 
A razón capital esgrimida polo 
departamento de Estado para o 
asalto a Panamá foi a do castigo 
contra un govemo implicado na 
expedición de narcóticos. A rea
lidade é ben distinta. A magna 
operación militar que se .Preten
día só dirixida á busca do bode 
expiatório de Noriega, tiña como 
obxectivo os bairros pobres da 
capital nos que ten a sua base a 
oposición organizada, a protesta, 
o descontento e a marxinación. 

_\ 
continente. A prensa governa
mental. nordeámericana cháman
lle Operacion Xa E~tamos á ·que 
os homes_ de · B1:1sh bautizaran 

~·como Causa Xusta. Temen unha 
división ainda máis profunda· do 
país como c·onsecuéncia da in
tervención e un . risco recrecido 
para os intereses nordearnerica
nos. Como único médio para fa-· 
cer f~ént~ á inestabilidade, urxen 
á reconstituc'ión das forzas mili-

. tares de Panamá. 

conservador Coilor de Mello terá 
que facer frente a unha inflación 
de . 50 por· cento mensual e a 
unha débeda de canto dez mil 

. millóns. de ·dólares. O descon
tento e a degradación _ do país: 

. . entragaria o governó a Lula se 
non fose polos procedementos 

- de-voto e os de recento. . 
Na Arxentina •. os·indicativos da 

oríse superan os da situación lí
mite de Agosto pasado en que .o 
governo de CarJos Mene·m oube
ra decretar unha paga extraórdi-

A d , b d nária para impedir o bloqueo da · 
~ e e a que non cesa · Administración do Estado por fa-
~ O governo Bush prosegue a vía lla de recursos para acudir ao 

:.; ~ .,,; • . · ·'' \ _ ___ ;;,;_,;::;, ....J da violéncia despregada pola ad- traballo. Menem ven de anunciar 
:· ":. ~~~- . . "'UL·b?U'I ;¡;: . • . t . , d N . dº . , . t' . , 
--'~"":· ,-.. : ~ . - ·~" .. ~- · ::::¡ mm1s rac1on prece ente. on qure agu izara a priva 1zac1on 
-~~--~~- "· -"\N·~,: ··' · ,· .. · ~ hai, para sorpresa de comenta- c~a entrega da compañía de Te- . 

A crlse da débeda cqtoca a Latinoamérica en situación explosiva ristas, cámbio · nengún de estilo léfonos (EnteO ~ a amortización · 
nen acento sobré-os direitos hu- dos ferrocarrillés, recortados nun 

Xunto da . campaña militar, 
unha ofensiva de información 
pretende amasar que· á povoá
ción panameña sentíase por fin 
liberada da tirania, grácias aos 
disparos dos infantes de marina. 
Pero duas semanas despois da 
ocupación, confírmanse os bom
bardeos indiscrimados sobre 
bloques residenciais. Invocando 
razóns sanitárias, os nordeameri
canos dejtaron no mar carpos de 
cidadans dos que nunca mais se 
vai saber en que circunstáncias 
foron morre.r. As tropas -dos EE 
UU non utilizan a clásica foxa co
muñ que rnandaban abrir profi
lácticamente os oficiais nazis nos 
frentes-de Europa, pero procuran 
iguaJmente facer desparecer os . 

resultados da violéncia .sobre a manos senóií tropas á Panamá e 40 por cento. O govemo arxenti- · 
povoacióñ. A quén · poderán re..: · barcos de guerra a Colómbia. O no oferece .aos cidadáns _accións 
clamar as- voces que hoxe están Governo · de -Virxnio Baréo vese - - das errrpresas privatizadas como 
a erguerse en Panamá pregun- desta abouxado pola resisténcia disfraz d_unha venda .en subasta 
tanda polos seus desapareci-· · . dos narco-t(aficantes no interior · do património público ao capital • 
dos? e descalificado frente dos· seus extranxeiro. 

As tácticas de ocupación dos 
marines en Latinoamérica non 
varían co paso do tempo. Cam
bian só as apariencias. A moáer
nización das armas, que s&~pre-: 
senta como un avance na efí
ciéncia militar non é ·mái$ que 
unha progresión. na capacidade 
de matar, como demostra perió
dicamente a história. Este mello- ·_ 
ramento do equipo bélico deixa 
plenamente desvalido o trata
mento político da -realidade do 

aliados no poder. Os nordeame- En Chile Aylwjn confirrnou en . 
ricanos non só poden desviar cárregos claves (forza aérea . e . 
poi a forza o curso ·.do tráfico de - policia) a dou~ xenerais da xunta · 
drogas sénón que logran enCirrar . de Pinochet. E un direito que se 
a concjéncia de independéncia. ~ res~rvaba o estarl')ento militar .en 
Son os precios ElUe deben pagar virtude da Constitución. A eco-
por intervir militarmemnte, que e nomia de Chile <;:onsidérase unha 
o séu único obxectivo, e modifi- excepción fav0rábel no panora-
car o curso' dá protesta en toda ma de fracasos de todo o conti-
Latinoamérica. nente, se non fose que a depen- . 
. No entánto, a débéda de Latí- .déncia externa, a máis alta da 
noamérica chega a medio millón. _ .sua história, somete aos país aos 
de millóns de dólares e os ban- -- salários baixos e ás oscilaciós d0: 
cos do Norde quer~ri cobrar. O mercado mund.ial. . D 

cionario Escolar. -Galego 
NOVIDADE 

Normativo, útil. . 
Feito para estudiantes de E.X.B. e B. U.P. 

Unha nova aportación- de G~axia. 
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• Galego-Galego 
• 20.000 ·entradas 
• 5_60 páxinas 
• Láminas ilustradas 
• Mapas . 
• Apé~dice ort~gráfico e gramatical 
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·CARTAS . 
'. 

• 
. RÉQUIEN .POR U_N PEIRAO 

Non puderon contra el cin"Cocen
tos invernos de veridavais. ' 

Non foi capaz de facer-lle ·a 
. mínima mágoa' . un "Horténsia" 
pero o temporal deste inverrio • . 
forte, sí, pero non máis, que tan-. 
tos outros dos que desde o 1400 
tivo , que protexer as domas de 
Cerqueixo, foi que de abrir-lle 

-oestas Navidades un boquete . 
. 'entre as suas rexas· pédras ver-. 

mellas. . 
-·este peirao, hoxe magoado e 

. roto, que naceu da ma'n de trinta 
pespos nas imprimerias do sécu
lo XV para fuxir dO'.vixiante con
trol da igrexa que cobraba en pa-

., telas de peixe o desembarco nun · 

. d.a sua propriedade, pasou á pa- . 
gar-lle .a un Fonseca que axiña 
tamén seria home de igrexa, pro-

· prietário dunha torre .que lles ser
via de baluarte, a.té o dia, que os 
irmandiños a derrubaron facendo 
camiño cara ela polo próprjo pei-
rao. . , , 

M pedras da torre serviron 
para reforzar-o e ampliar-o. · 

T estémuña muda dá história, o 
peirao e arredores quedou só; as · 
domas varadas ncrs máis recón- . 
ditas lúgares ·da vila e a xente es- -
pallada palas aldeas nos finais 
daquela primaveira de 1589 por 
medo a que chegasen até aqui, 
vingativos e arroutados _os ingle- . 
ses que daquela sitiaban A Coru-
ña. · 

Non viñeron daquela os de 
Drake, pero si veu, no 1675 a 

· peste que uns anos antes chega
ra a O Grove abordo de barcos 
·que transportaban sal andal~z. 

Volvería a ficar valeiro o porto 
· cando-no 1702 se correu a voz.. e 

se . vian as. fumaradas do ataque 
anglo-nolandés á, flota de Indias 

·.no estreito de Rande. 
Co tempo ·o Porto foi povo e 

unha igrexa de formas neoclási-
. cas asentouse r1un cume da vila 
para vixiar as almas mariñeiras 
que miraban ao campanario -
como marca de fanequeiras. e ru
tas; · e gababa con esmolas e ex
votos, mantos, peixe, millo e· mi
sas aos miragreirps santos que 
ás· veces lle~ facian algun favor 
né;ls ·longas, ~rist~s e durás horas 
·de mar. . . · 

Por el chegou da outra . banda · 
da ria, acompañado .de trinta 

· domas e seis lánchas s·ilvestres 
Triñanes, qu~ viña casar a Cer
queiro ~n dia do Car-me de 1867 .: 
' Por este derruido péirao saíron 

. vía Vilagarcia cara ~1s anceiadas 
américas dúcias de hon::ies que 
aro ficaban coa esperanza da 
volta que tantas veces non ch~
gaba.' · Viciñb$. emigrantes que 
n~nca chegarian a ser indianó.s. 

Desde el sairon outros· tantos 
pescos que ía11 · gaf)ar o .dia e · 
apareCián tras o temporal for
mando parte dá mallante, agás o 
caso de Remixío Agraso., un 
home de palabra, ' que segundo 

. contan, dixo- lle ao. seu can an~ 
. tes de subir á doma que o espe
rase a,i, e aos nove dias, ·que o 
mar tarda en devolver un carpo 
á terra, o can que-agardaba veu
no · entrar, · flotando nas ondas, 
dentro do recinto do peirao. 

Tamén se conta que por el saí
ron ·rumbo ao exílio média dúcia. 
de fuxidos n·a 39 e que hai uns . 
anos unhas planeadoras da outra 
banda 'da ria desembarcaron nel 
únha partida de tabaco de con- · 
trábando. 

O peirao, rexo e bonachón, 

1. 

ouviu en silencio talar de crisis e 
prosperidades, de dornas de ca- . 
·torce · cuartás, de traineras; do 
can, de vedas, da mercante e 
d~s plataformas. 

Durante cinéocentos ános veu · 
- partir péscos ilusionados e voltar 
. homes cansos que se sentían. ilu
sionados porque acadaran un re-
tiro. . . · 

Ninguén é culpábel das disgrá
cias que causa un temporal. 
. No segundo góvemo da de

mocrácia lembraron-se del, pero 
pensaron qu~- mellar Que arran
xar o e protexer o- era facer un 
racheo no- porto para ter ·onde 
aparcar os coches e máis espá- -
cio para as ·festas, que.. hest$ 
meu querido Cerqueixo a pesca 
é só un refúxio e entretenimento 
de catro xubilados. E un vello de 
ellos pitañas de ' tanto fitar e ver 
salseiros /romper nas rexas pe
_dras, agoirou~ que a resaca que -
produciria o novo-ensanche non
era boa para as. domas até aque
la áli protexidas. · 

O terceiíó governo da demo-
. crácia non quixo ser menos e ta
mén prefireu facer unha obra 
nová a arranxar o vello peirao 
que · tantas histórias gardaba . e 
fixo. un'° paseo maritímo para que 
os cóches chegasen _ máis doa
dament8. ao porto. 

· Hoxe víran~e de .·costas os 
ollas dos -pescas que só pescan 
por . afeizón, para non amasar a 
tristura que evocan tantas histó-

, rias fÚxindó polo boquete do pei
" rao. · O 

FRANC.SCO 4NT. VIDAL 

PEDINDO BIBLIOTECAS 

Sen excederse L!n nioito .nun pro
díxio de xiros, figuras e enxeño ·. 
.verbal, diremos o noso · dito 
"pran" ende ben sine propria 
·auctoritate ,(que. outros taran ou-
. tras cousas); o cal é a.s"i: para 
acada:rse agorc;i unt)a conciéncia 
de Galida a t~mpo, en consoán
cia aquí coa era .das computado
ras, . que hai nos · bancós, -nas 
· xestorias e nos institutos, seria 
necesária unha rede bibliotecaria 

-galega suficiente, e mellar canto 
antes, a poder ser. . · 
. Pois: con que simbolizar o cer

ne, .dicirmos a mensaxe e cultivar 
o própi"io eido, eis ::nada máis 

XOSÉ LOIS ..... 

. precioso -nen nada máis preci
so quizais- para este pequeno 
país noso .. Nesta dimensión, non 

· cómpre estarmos · nos biosbar
dos nen, por certo, percurar as 
alpabardas, que se saiba. 

. Claro é. q_ue a rede é un médio 
bon e que tamén é unha boa fin. 
Esta si que seria-unha excelente 
campaña permanente a prol de 
Galicia, ·teimuda pero modesta. E 
polo tanto por uns hábitos de lei
tura galega ... A bondade da dita 
rede virianos· dada por un coñe
cemento elevado, que xa 11on 
riláis intuido nen confuso, da go
zosa abriga e do deber claro e 
ben entendido de cadaquén para 
coa terra que o ~iu nacer; e, en
tre ·autr:as causas, perrnitirialLe 
dominar os· discursos xerados 
polos nosos máis egréxios pen
sadores; de nantonte deica hoxe; 
que, se algún froifü eles.albisca
ron, o cidadán podaría en paz e 
comodamente colleitalo na cultu
. ra das bibliotecas; e en cada co-
marca dignamente, pasto que a 
Galida aínda prosegue "fame~ta 
de identidade étnica", en expre
sión de Xosé Chao Rego. 

Poderia parecer esta r:iota 
unha miga alarmista, voluntarista
e mesmo ata chaJ.,Jvinista e deste 
xeito arranxarmo-la casa. -Pois 

. neste punto nós achamos que 
esta postura ou tese semella 

.jnáis procedente do que un laiar 
moi sentido, pero típico -"non 
convén chorar máis", dicia Pi
mentel-:- 'e que certos feitos ve:
ñan remediar certos feitos. Asi 
tantÓ como ó pan talle · a fa me, á 
relembranza viva· evitaría a igno
ráncia dos nosos avós devancei
ros· ·que tivemos e que a penas_ 
puidemos coñecer. · 

Só o 55 dos libros ñas bibliote-. 
.Pas galegas existentes están en 
galego; os 2/3 dos nosos conce
llos non cantan con bibliot~ca; 
convén multiplicar por dez (x1 O) 

· o · número de libros galegos: este . 
é o diagnóstico qué sinara Xulián 

·Maure nun informe de 1987. Alá 
· onde vai sete décadas que xa 
Xohán Vicente Viqueira apuntara 
(en A nosa escota, publicado en 
"A Nosa Terra" o 30 de Agosto 
de 1917) tal precisión na:s tarefas 
."Da Galicia de mañá". 1990: aut 
nunc' aut nunquam, que co tem- . 
po todos viremos ser calvos, se'. . 
a conta é boa. ·Estas verbas ao 

tuntún non teñen outro obxecto, 
senón só sinalar o problema ou- . 
tra vez aínda máis: porque se 
Galicia está sen libros, tamén 
está sen bibliotecas ao seu servi
cio. O 

XOSÉ GARCIA 
(Viana do Bolo) 

REJNTEGRACIONISMO 
AFASTADO 

O Grupo Rein'tegracionista--Autó
nomo Mendinho já tem denun
ciado em repetidas ocasións o 
circuito retro-alimentado da con
cessom de subsídios e prémíos, 
segundo as conveniéncias do 
momento, as institui9ons e pes
soas encarregadas de transmitir 
a ideologia partidarista do poder. 

· . A estratégia muda no Con
gresso sobre o Galega Exterior, 
para acalar a voz discrepante do 
Sr. Ferrim, avanguarda no políti
co e sindical, mas retaguarda na 
lír:igua, concedem-se-lhe ajudas 
das que tirará o proveito de ali
mentar a sua egolatria. 

Aos, senhores Santamarina, 
Lorenzo e Femández Rei, haveria 
que sornar os dos ubíquos Mon
tero e Casares para completar a 
rela9om oficial de peóns do 
auto-bombo. 

É por iso que queremos fazer 
as considera9ons a seguir: 

1.-:-Congressos como o pre
sente só fam desviar a aten9om 
dos problemas reais da língua e· 
jústificar umha política linguística 
inexistente, assi como retro-ali
mentar -com as repetidas com
parecencias de determinados 
congressistas- em quase. todos 
os foros do" país, que nom nos· 
internacionais, onde a sua pre
sen9a nom é estimada umha si
tua9om de precariedade íhtele~;
tual e inexistencia de cientificida
de, para poder seguir mantendo 
o status actual. 

2.-Sem negar a importáncia 
da problemátjca .a tratar e senda 
de justi9a quaisquer reinvindica-. 
9ons lingüísticas além das nos
sas fronteiras administrativas ac
tuais~ que devolvam ao seu ámbi
to· natural talante comunidades 
definidas, além disso; prescindir · 
do reintegracionismo nos ºtoro~ . 
de debate é pre-democrático 
mas clarar¡nente anti-científico. . 

3. -Negar a superposi<(om e 
coincidencia de fronteiras admi-

nistrativas com as linguísticas 
po[o leste e nom faze-lo polo sul, 
demonstra o actual estado da 
ciencia, ao servi90 do poder, e 
nom da verdade, e a pobreza hu
mana de "imbéceis e escuras", 

· tam abundante na Galiza. 
4.-como conclussom final, 

reafirm~r qu~ se certamente - o 
galega nom marre no Eu tam
pouco marre no Minho. O 

GRUPO REINTEGRACIONISTA 
AUTÓNOMO MENDINHO 

(Ourense) 

RUMANIA 
\ 

Emocionadós, realmente emo
cionados, (as bágoas escorre
gan-nos palas meixelas) esta
mos tras enterarnos de que na 
Rumania (Roménia na TVG) trun
fou a contrarrevolución fascista, 
perdón quero dicir a revolución 
democrática que rematou co rei
nado de terror que o tirano, ana
crónico, dogmático, asasino, xe
nocida, esclerotizado Nicolae 
Ceaucescau (pronúncie-se 
Chauchesqu) tiña estabelecido 
no seu país ou nación. Natural
mente como democrátas esta
mos orgullosos de este resultado 
xa que a partir de agora Rumania 
(Roménia na TVG) pode encetar 
o camiño do reformismo e con
vertir-se nun Estado burgués, 
perdón queremos dicer que xa 
pode ser un país livre e demo
crático que para iso contaron co 
oeneplácito dos U.S.A, Gran 
Bretaña, Franza, Polónia, Hun
gria, etc., mentras que o tirano 
só foi apoiado por ditaduras tan 
cruentes como a sua tipo Cuba, 
R.D.P. de Corea, China e outros 
da misma calaña, agora parece 
que o novo govemo en entre os 
seus obxectivos "conquerir a 
rehabilitación moraJ da nación 
sobre unha base cristiana, de
fender a dígnidade dos labregos 
e obreiros, o direito á relixión, o 
fin da ensinanza marxista (ui que 
medo) nas escolas e a disolución 
das cooperativas agrícolas e a 
propriedade socialista" ademais 
de legalizaren o Nadal que ese 
comunista sedente de sangue 
tiña proibido. O npvo dirixente 
seica é un gran home, parece ser 

· .que fara depurado por ser consi
derado un "intelectual pequeno
burgués" e de "espíritu burocrá
ticb" o cal é un claro síntoma 
que pode ser o Suárez ou o Gor
bachov rumano, isto é, que sexa 
o home que transforme unha te
rríbel ditadura comunista nun pa
radiso occidental con harnbur
gues!3rias, concursos, paro, infla
ción e outras ventaxes da liber
dade. Para mais inri o tirano 
Ceucescau (pronunciar Chau
chesqu) non recoñezia ao tribu
nal que o xulgaba e desvariaba 
pedindo que o xulgase xente tan 
rara como a clase. obreira, a 
Asamblea Popular e outras tra
palladas', ademais de estar domi
nado · segundo a. nosa liberal · 
prensa por esa arpia que tiña 
como muller, e agora vai e nos 
sae a Cruz Vermella Internacional 
a dicer que non l:toubo 60.000 
rnortós senón que son uns 
10.000 e ben un suizo disos a di-. 
cer tamén -que resultá que non 
tiña nen un pataco nesas famo
sas cantas na Suiza. Rematamos 

· cun Viva Rumania (Roménia na 
TVG) Socialista!! - . 

Viva Ceaucéscau (Chauches- -
qu) e a sua muller claro. o 

COLECTIVO DANIEL 
(Lavadores) . 
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o vídeo artístico élama ·por. Unha.narración adecuada · 
~ últimas criacións. europeas presentes no I :Festival de· Vídeo . 

• XURXO ESTÉVEZ 

Para compensar-nos da 
seca nas carteleiras 
cinematográficas tan 
característica desta época . 
natalíéia, en Vigo vimo
nos resarcidos con dous 
importantes 
acontecimentos do eido 
da imaxe. En póuco máis 
de un mes disfrutamos da 
estrea das primeiras 
longa-metraxes galegas 
no ciclo "Cinegalicia", que 
permitiu tamén facer 
unha retrospectiva da 
nosa produción 
cmematográfica e agora, 
o I Festival Internacional 
de Vídeo mostrou-nos o 
ultim1ño da criación 
europea. 

A destacada nómina de criado
res de primeira liña, sobretudo 
franceses e alemáns, achegou
nos ao máis avantado en canto 
a meios técnicos e conceicións 
artística.$ da realización vido
gráfica destes dous últimos 
anos. Ese, xustarnente, era o 
obxectivo fundamental dos or
ganizadores do Festival, expre
sado por boca de Enrique Acha, 
responsábel en boa medida da 
preséncia deste fato de realiza
dores ewopeos, con muitos dos 
cales ten traballado: "Trata-se 
de dar un pouco de vento fresco 
que axude á criación sen ter 
que repetir sistematicamente 
fórmu}Qs de hai 8 anos" . 

Eses ares renovadores virán
lle ben aos criadores galegas re
presentados con 8 titas que, en 
xeral, mantiveron-se na tónica 
das produc1óns dos anos 70. 
Non é de extrañar tal escasez e 
debilidade se constatamos que 
na Gahza non hai infra-estrutura 
nen maqwnána adecuada, non • 
hai ap01os mstitucionais nen 
carlas que pulen o estabelec1-
mento dunha Lrad1ción de ima
xe e, claro, as filas non caen feí
tas do ceu. Acontece ca vídeo 
o que coas outras artes no país : 
a penúria e o sub-desenvolvi
mento frean a vontade criadora 
dos nasos artistas, que os hai e 
muitos. 

Non obstante, iso tuda non foi 
nnpedimento para que duas ti
tas de realizadores galegas, "Ex
pólio" de Ana Sueiro e "Nume
rália", un divertido xogo de ani
mación •a base de números de -
Eloy Lozano, merecesen unha 
mención especial do xµrado. 

Por outro lado, o vídeo de An
tón Reixa "Galicia sitio distin- · 
to", que despertara certas ex
pectativas en meios de prensa, 
resultou ser un Vídeo-Clip dos . 
"Resentidos" . Coidamos que, a 
estas alturas , os Vídeo-Clips 
non son o tipo de fita máis idó
neo para apresentar nun Festi
val . 

A carón dunha 
narrativa de imaxes ... 
Desprende-se do visto e das 
opinións verquidas polos espe
cialistas ao longo dos debates 
artellados durante as mañás do 
Festival que o eixo fundamental 
do futuro está na producción vi
deográfica con sólidas estrutu
ras narrativas que incorporen as 
técnicas e recursos plásticos 
próprios dos experimentos da 
modalidade do "Vídeo-Arte". 

Memória gráfica da ponte sobre o Sil 

Ese bin.ómio narrativa-imaxe . 
artística, posta ao servizo das 
Ficcións, Documenta.is ou cal
quer outra forma de reláto, debe 
continuar investigando a · lin
guaxe· p~ópria do mei.G vide9grá
fico naquefo que lle -.é específico 
respeito ás outras ramas da 
imaxe. 

Esta · perspectiva de fotur9 
contrasta un pouco coa progra-

. mación. do Festiv?}, onde ape
nas a cuarta parte das fitas. co_n
tiñari tramas narrativas entarito 
que máis da metade do proxec
tado erari investigacións de Ví
deo-Arte material exposto. 

Ouen si semellou ter en canta 
a tendéncia narrativa foi Q xura
do do Festival ao premiar a fita 
alemán de Hanno Baethe "Dese
xo de Sodoma" un Documental 
que sobrepasa amplamente a 
conceición liñal, "séria" e pre
tendidamente "obxectiva" dos 
documentais clásicos, non afo
rrando nengun recurso do que é 
posibel obter actualmente coas 
complexas máquinas criadoras 
en suporte magnético. 
. Igualmente "Varnpiros" .de Ja
vier Angulo, seleccionada como 

A Ponte de San Fernando trinta anos -despois 
• G. DOCAMPO/O BARCO 

A Ponte de San. Fernando 
30 anos despois" é o título 
dunha exposición gráfica 
que foi aberta na Casa da 
Cultura de O Barco o · 
pasado 27 de Decembro, 
coincidindo co trinta 
aniversário do 
afundirnento, ·por efectos 
dun temporal, da ponte 
sobre o Sil que 
comunicaba as duas 

. arelas da vila. 

A montaxe desta mostra foi irli
ciativa do Departamento de Cul- · 
tura do Concello co apoio da 
Gonsell?ria de Cultura e Depor-

tes, que a patrocina através do 
programa "Cultura Galicia". Os 
traballos preparatorios foron rea
lizados por unha comisión de 
dez personas vencelladas ªº 
mundo cultural da vila , e cgnsis
tiron na busca de material que 
puidese dar. idea da ponte d~sa- -
pareCÍda e das mediqas que se 
tomaron para remediar a situa
ción de incomunic;;ación que se 
produciu: xuntci a elementos cu
riosos da vida cotián daquel 
ano, nun intento por ·recriar o 
ambiente daquel Decernbro de 
1959. 

Ó resultado deste- traballo 
1 queda recollido nuns v:irlte pa

neis con aboridantes fotografías 
· de todas as épocas da vida cta· . 
Ponte, construída a finais do sé-
culo pasado como obra da estra-

J "I 1:.r. ·- ._, 

da Ponferrada-Ourense, a infor
mación aparecida· nos xomais ' 
da época, documentos corno a 
memória e os planos da obra e 
fotos da canteira da que se sa
cou a pedra para a mésrna, ta
mén unha maqueta feita por un 
afeizoado. hai. bastantes anos e 
dados · sobre a emisora lo"cal 

"Ondas dél Sil" que tivera - un 
destacado papel naqueles mo
mentos de incertidume ernitin-

. do de xeito ininterrumpido tres 
días .coas .suas noites, igualmen
te se mostra a única vítima da
quel afundimento, un zapateirG 
chamado "O Monfortino", e as 
obras· de construcións dunha . 
ponte . de pontóns que fixera 
o.nha corhpa.ñia_ do exército e. 
que tam~n lle levou o rio, da fa- · 

. mosa pasarela colgante e das 

._} # .. 

a millar realización de · árribito 
estatal, emprega os recursos da 
imaxe e post-produción c.aracte
ri.Sticamente videográfi~a nunha 
fición' sobre a "familia" do futuro 
de muito interese. 

Ao rrieu entender. "Partida de 
Nacirnento" dos · franceses A · 
Jomier e'J. Le Tacan foi do'máis 
delicioso da Mostra. Só en vídeo 
é posíbel acadar un ritmo e di
namismo de imaxe que conecte
tan directamente C9' universo 
das "perversións" próprias ·da 
puberdade masculina que muí-

, tos, coido, levamos gravados no 
subconsciente. Gasta ver que 
alguén, coa sua arte, sexa capaz 
de aflorárnolo á sµperficie do 
Ego, movendo-nos un sorriso un 
chisco perverso nos be~zos. 

Moi sólida tamén a última 
produción de ºMonika Funke
Stem, "Con.-ollos extraños" , con
siderado o v.ídeo máis especta
cular do F:estival, cheo .de recur- . 
sos fantásticos e meios electró
nicos para recriar unha antiga 
história da mitoloxia grega que 
pon en conflito un tecnólogo-xe
nético bastavte tolo e recolector 
de olios, unha muller e un cen-

obras da actual ponte que non 
seria al:;>erta até 1970 

A exposición canta tarnén 
cun catálogo de vinte páxinas 
qlie recolle unha parte represen
tativa deste mat~rial ; na ápre
sentación desta · publicadón 
afirmase que os trinta anos pa
sados "son suficientes para que 
a rrietade ·cta povoación- de O 
Barco non teña hoxe máis que 
vagas ·referéncias da .~onte de 

: San Femando. Quizá foi pen
sando nesas novas xeracións 
corno se comezou a traballar na 
idea desta exposición, recqllen
do toda a información posíbel .. 
dispersa e fragmentada; e ofere
cerlla ao pavo de O Barco corno 
acto de · recuperación ~unha 
época da nosa ljistoria recente 
e dun símbolo, a Ponte de S . 

'.l '·· 

tauro· meio home, meio moto 
Kawasaky'. 

Lástima que alguns péquenos 
problemas organizativos .de últi
ma hora nos irnpedisen visionar 
· "Indubio pro reo" de César Mo
reno Majano. Programada .en 
principio para emitir en "D'ocu
mentos TV", lago de 15 días de 
fjlmación no Cárcere de Mulle~ 
res de Yeserías a ,dirección de 

- TVE considerou non idóneo o 
tratamento do video, retirou-lle 
os equipos aos produtores e 
s.uspendeu a erÍlisión. Qu sexa 
que debe ser uri bon vídeo. 

Á pescuda duns canais 
de distribución directa 

Foi outro dos ·grandes temas dq>s 
debates matutinos do Festival. 
Estudaron-se eiperiéncias con
cretas para extender a distribu-' 
_ción máis aló dos Festivais· 01:i 
da ei:nisión televisiva. Teórica
mente_ as posibilidades son rnoi 
amplas xa que é cada vez máis -
frecuente a incorporación do ví
deo' ·ao universo dos electrodo
mésticos caseiros e G aluguer de 
titas para consumo doméstico. 
O problema reside en como-ra~ 
char co rrionopólio das grandes . 
produtoras-distribuidoras . e ·pe-
netrar nos Vídeos-Clubes. · 

Enfin, un bon ·arranque do 
Festival qlie é dé agardar que se 

. conso~de no futuro. Boa causa 
seria tamén que as próximas 
edicións estruturasen .a partici
pación de ámbitó estatal por·na
cionalidades e rexións o que, 
alén de estar máis acorde coa 
realidade, contribuiria a facer-. 
nos unha idea aproximada do 

. ruvel de criación de cada lugar. 
Narnentres, entre unha edi

ción e outra do Festival,- gosta
ria-nos que as diversás Admi
nistracións públicas inyestisen 
alguns cartas en' dotar· ao país 
·duns cantos talleres videográfi- -. 
cos ben equipados e ao alcance . 
de calquer .realizador. · 

Galiza, daquela, non perderia 
o tren tarnén da irnaxe·e non ve
ria emigrar os criadores. a Berlin 
ou a Paris . Buscan ali as máqui-· 
nas e os apoíos que non teñen 
aqui. Oueren converter as suas 
ideas en irnaxes, para o que 
aqui e agora terá que haber 
máis de mil pálabras... O 

Femando, que se a sua constru
ción supuxo a .comunicación en
tre as duas partes do território ' 
municipal separadas polo 'rio, a 
caida · simboliza o final de toda 
unha década e . o comezo dlin · 
ritmo de vida - . discretamente 
mellar que estaba abríndose 
paso a go1pe de emigración e 
obras hidráulicas. 

A exposición estará aberta 
ate o próximo 15 de Xaneiro e 
será ·visitada polos escolares do 
·concello, . entre os que · tamén 
. será difundida unha 'unidade di-
dáctica sobre o tema elaborada 
polo Centro de, .Recursos e na 
que se propoñen .aos . rapaces 
dos -distintos njveis . traballos 
práticos e recollida. de informa
ción sobre un suéeso que que-

. dou marcado na memória de 
todo o povd. O 
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·.'SE ALGUÉN 
ESCREBE UNHA 
NOVELA E NON LLA 
PUBLlCAN OU DEIXA 
:A LITERA TURA OU 
XIRA NA NOITE 
ARREDOR DELA' 

manchas de cores. cuxo único 
mérito é reflexaren a miséria ce
rebral dos seus antores. 

Segue vostede cursos de 
taekwon-do, kun~-fu ou algo 
similar? 

Non; pero en cámbio estou a 
aperfeizoar os rneus coñecimen
tos de idioma ainu para escre
ber unha grande novela porno
gráfica (cando digo pronográfi
ca, digo pornográfica, non esae 
estraña causa para capados 
chamada erotismo}, xa que en 
nengun outro idioma do mµndo 
se pode expresar con tal perf ei
ción a sensación do glande no 
seu roce coa vaxina. Supoño 
que isto non contesta a sua per
gunta. pero a vida está chea de 
incongruéncias. 

'A única maneira de aprenderé publicar e ·as· editoras publican moi lentamente' 
" -. - . .. - . . 

Abandonemos a sociedade 
literária galega e vaiamos a 
aquilo polo que nos conce
deu está entrevista: o seu li
bro O ollo pecho ... A que pú
blico se dirixe, xa que difi
cilmente as suas narracións 
serán recomendadas a alu
nos-/as que seguen cursos de 
língua e literatura galega. 

• X.G.G. 

Se alguén, alguñ dia, 
clasificase aos escritores 
galegas a meio de termos 
clínicos (oµ 
para psiquiátricos) 
encontrária de todo: 
asténicos. neuróticos' 
paranóicos, 
·esquizofrénicos, _etc. 
Orabén, daria cun- autor 
que non saberia onde 
encuadrar: J.A.M. A non 
ser que botase man dun .. 

) termo non. aceitado pola 
linguaxe clínic'a: 
subnormal, no sentido que 
lle dá Manuel Vázquez 
Mbntalbán. no seu 
Manifesto Subnormal (Ed. 

. Kairón, 1979). Con este . 
escritor' "subnormal", · 
autor de Un p,eqúeno .favor 
·e outras historias de amor 
perverso, Martín Coutinho 
en busca do sol, "O olla 
pecho e outra,s historias 
desgradables, asi corno 
unha série de libros para 
miúdos · editados pala . sua 
canta (e a do debuxante . 
dos mesmos, Anxo L. 
Baranga, companeiro 
inseparábel de J.A.M.), 
dicíarnos, con este ' 
escritor rnantivernos unha 
longa conversa da que 
a qui d~se unha parte. A . 
primeira pergunta, como 
case todas, tóp1ca. 

Dos 245 prémios de narrati• 
va qu~ hai no país; cal lle 
goataria gañar? 

Concórres a un prémio por dous 
motivos: nec~sidade--de ·cfiltos e 
pala publicidade que represen~ 
tan. Corno dicia Látigo Smith, o 

. diñeiro é o último-dos meus pro-
blemas; e o saber que catre ou 

cinco 'señores me consideran o 
mellar marrau da feira, · traime 
sen ·coidado. Os prémios de me~ 
nos de 3 millóns de pesetas de
berían servir para descobrir xen
te nova ou puplicar. E na Galiza 

· non cumpren esta finalidade. E. 
ademais, repártennos entre 
amigos, unhas veces .como c;:on
cursantes e outras como -xú,ris . 
Regálanse os cartas uns a ou
tros. Por exemplo, se o naso fose 
un des~s corruptos países capi-

. talistas, · alguén · poder:fa pescu
dar como é posíbel que dous 
anos seguidos un mesmo ~eñor 
gañe un mesmo prémio, prémio 
que leva , o nome dunha colee~ 
ción que dirixe outro señor que 
é coautor de vários libros co 
premiado, presuntamente ami
go seu. Mais isto nos. paises 
pro- ·socialistas son casualida
des anedóticas s·en a maior im
P_?rtancia. 

A súa resposta lévanos a ou
. tra pergunta tópica, como ve 
, vostede "A . más de 1000 
kms.", que dicia Noel Soto, a 
"socledade literária'-' galega, 
interésalle_ algo d~~a? 

Se temas· en canta que o señor 
roáis fouvado · -Méndez Fe
rrín-. que,é un estimábel escri
tor en dístáncias curtas, cando 
pasa de 30 fólios é capaz de. dur
mir a un garáfión diante" dunha 
égoa. Se ternos en_ canta que un 
dos poetas roáis premiados e de 
roáis consideración na actuali
dade, fai uns versos consisten-· 
tes ·en bosques de ~étáforas 
qu.e esconden o máis· absoluto 
vacío de pensarnento . . Se teµios 
en canta que un teórico rnoi res
peitado · é . Francisco Rodríguez, 
empeñp.do en converter a litera
tura nunha espécie de ·crónica 
da actualidade novelada; honra
damente, ·non pode un sentirse , 
rnoi satísfeito. (A propósito de 
don Francisco Rodr::(guez. eu 
quero dice_r que devoro con au-

. téntica · }lnción os seus -artigas 
s9bre literatura porque · · neles 

manifesta unha dernéncia pro~ 
gresiva que me resulta fascinan
te) . Mais todo isto non ten por 
que acomplexarnos, ·non é que 
sexamq_s pioÍ que os dern~. se
nón que a literatura galega ten 
d9US proble,nias grRves : 1) a fal
ta de tradicións -agás en dous 
ou tres xéneros-; e -2) como di
xen no meu lúcido artigo Crise 
total (pilblicado nestas mesmas 
páxinas hai anos) , se queren un 
carpo de autores dignos hai que 
pagarlle a aprendizaxe. É a úni
ca nianeira de aprender é públi
car. E as editoras publican moi 
lentamente. Hai libros que espe
ran tres ou catre anos a seren 
editados. Oue_reria engadir que 
hai actualmente uns cinco auto
res que poden dar grandes 
obras. 

P_ero non pensa que moitas · 
veces as editoriais non pu
blican porque os orixinais 
son ilexíbeis? · 

Isb é un círculo-vicios.o. Se al
guéri escrebe unha primeira no
vela que 'non lla publican : "füu 

'CANDO ENTREGO. 
UN TEXTO Á 
EDITORIAL DÍG_O_LL_E_ 
AO MEU ORIXINAL: 
ATE AQUI CAMIÑ_AM_O_S __ _ 

XUNTOS, AGORA 
APRENDE A 
V ALERTE POR TI 
PRÓPIO' 

' ' 

deixa a literatura ou xira na noi
te arredor dela (da novela) como 
unha bolboreta. Se non se publi
ca o prirne:ii-o difícil é publicar o 
segundo. Con.todo, a história da 
literatura está chea de autores 
que abominaron sia sua primeira 
obra. 

E vostede como rompeu o 
cerco editorial? 

No mundo literário galega existe 
un culto ao cerebrisrno, ternos 
un superávit de deuses. O gran
de Anxo L (Ponto) Barariga e 
máis eu representamos os anti
deuses, o anti-cerebral; e a este 
propósito pode lerse o meu rna
nifesto Merda, unha teoria esté
tica, que proximamente publi
carei nestas páxinas (sei que 
non o merecen, mais acostumo 
a estas condescendéncias). Os 
editores galegas derrétense polo 
prestíxio. O naso editor, que re
cebeu un tirón de orellas dun 
alto cargo da Dirección Xeral do 
Libro por publicarnos Un peque
no favor ... , que definiu {el/a) 
como "basura pornográfica", 
sabe que 11ós non darnos presti
xio. Pero sabe tamén que hai un 
grupo, ~ada. vez roáis amplo, de 
leitores que, faitos de deuses, 
están ansioso da nasa estética 
"glandular e rnarxinal". 

Glandular e manrlnal. Como 
~efiniria esa e&tética? 

A nosa é unha estétiGa de subli
mación glandular; sobretódo de 
subli'rnación da rnetda como pe
rene ·nexo criador na evolución 
das formas vivas. Esta estética 
est4 representada 'en pintura 
polo grand~ Anxo ·L .(ponto) Ba
ranga, prirneiro e único pintor 
do mundo en facer unha colec
ción de cadros sobre un suporte 
de rnerda-de-vaca-marela-de
Córgomo"'(Ourénse)-estratifiéa-

Cando entrego un texto á edito
rial dígolle ao meu orixinal: até 
aquí carniñamos xuntos, agora 
aprende a valerte por ti próprio. 
Doulle un bico no fronte e mar
cho para a Polinésia. De todos 
os xeitos, se alguén pasou por 
alto esta pergunta sua, que a 
valva ler. porque é realmente 
triste escreber para que reco
menden. Poderannos fechar as 
aulas pero os WCs dos instituos 
xa son nasos. 

Se non escrebeu para que o 
recomenden, polo menos 
pode dicer que intentou coa 
publicación do seu libro, 
porque a malor parte dos e•
critores galegos queren r ~ 

voluclonar a literatura. 

Eu non son un literato, non me 
preocupan as estruturas nen o 
mercado. Son un tabulador por
que me seduce contar histórias. 

Para acabar, dunha vez por 
todas, con esta entrevista, 
duas perguntas do mál11 tó
pico: cales son os seus escri
tores galegos predilectos e 
que proxectoa ten (ltterá
rios, enténdame). 

Do que teño lido en galega o 
que rnáis me impresionou foi A 
esmorga, de Blanco Amor, por
que penso qué é unha novela 
que se en lugar de centrarse 
unicamente nos feitos recriase 
rnáis os ambientes e-os estados 
psicolóxicos das· personaxes, 
podería ser ·unha grande novela. 
Tamén sinto unha grande debi
lidade por Xela Arias en desha
billé .... 

E os proxectoa? 

da. Pintor inxustarnente deseo-. Te~o un encargo para escreber 
ñecido na sua terra -mentres se unha cornédia para teatro profi-
promocionan pai;adocadas· sional que quizá faga dentro de 
como atlantismos, colección de . _ dous ou tres anos. . O 
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Contra as espiñas 
da liberdade, pintura 
de Quintana Martelo 

Con vinte obras. divididas en 
dous conxuntos perfeitarnente 
diferenc1ábeis e traballadas so
bre tea e papel a Galería Trinta 
de Santiago mostra a produción 
máis recente do pintor Manuel 
Quintana Martelo. Esa é unha 
exposición difícil para o obser
vador distraido. sendo porén . 
unha proposta chea de excitan
tes trampas e suxer$ncias para 
o espectador atento. case un 
manifesto contra a banalización 
que ven padecendo gran parte 
da pintura contemporánea e . 
sen lugar a dúbidas. un acto de 
fe na procura dun espácio icóni
co próprio. 

O prirneiro bloca. que xa fora 
exposto na Galeria Abel Lepina 
de Vigo, estabelece un xogo 
equívoco ante a leitura conven
cional do "fondo e figura" As 
imaxes compóñense con peque
nos anacos de realidade que se 
insertan de modo non lóxico en 
complexas tramas abstractas de 
orde lmeal e fortemente valori
zadas polo contundente trata
mento textura! Porén. os cadros 
transm1ten unha sensación de 
seremdade lograda pala com· 
pensac16n de masas. ou ben. 
pola centralidade das composi 
c16ns Tamén no cromático hai 
unha at1tude equilibradora Ma
nolo Oumtana dá proba do seu 
saber facer ao abordar os temas 
con gamas complementárias e 
entonadas que só se rompen 
para chamar a atención sobre 
algun elemento notábel da re
presentación, convertindo asi a 
cor nun elemento máis da com
posición 

O segundo bloque da exposi
ción busca a sua unidade en 
torno a unha contradición e esta 
non é outra que a producida aa. 
conxugar nunha mesma se· 
cuéncia plástica nocións xeo
métricas e conxuntos de apa
riéncia naturalista . As cruces e 
círculos1 do xogo do tres en raia, 
a sua própria trama e ensoñados 
bodegóns onde se reproduc o 
xogo xunto a outros motivos ca
tiáns, articulan un espácio cícli
co no que a pintura explica o · . 
pintado. Dada a complexidade 
do texto' visual e o descarado 
alonxamento de ca1quer referen
te ao uso, as leis da composi
ción teñen que cumplir de novo 
funcións · estabilizadoras e a 
imaxe final constrúese xu~ta
pondo el~mentos, que teñen o 
doble valor de módulos e pro
ducto acabado. A. sm:prendente 
profusión do blanco-cor, ausén-

cia de cores, a ponderación das 
formas xeométricas elementais 
e unha aguda reflexión sobre as 
permanentes dúbidas da pintu
ra, son outros dos signos distin
tivos desta etapa qu~ nos per
mite augurar un vibrante futuro 
a este adusto e coerente artista. 

FERNANDO FERRO 

A bicicleta literária 

"A forza, o sacrificio, a fe na vi
tória, a humildade e a glória dun 
campeón" . 

Con esta frase encabeza-se a 
portada dun livro que baixo a 
autoría de Miguel Suárez Abel, 
e o título de Álvaro Pino, narra 
e até expresa as andarizas e co
rrarias deste corredor pontea
reán ao longo da sua dupla ati
tude ante o mundo: a dupla ati
tude dunha personaxe que vive 
dacabalo entre a competición 
da estrada, e a da vida mesma. ' 

Miguel Suárez Abel buscou a 
plamación literária desta reali
dade e abofé que o acadou. O 
escritor de Arzua viñera bara
llando, xa desde a finalización 
de Turbo, a sua penetración no 
mundo do xornalismo através de 
vártas conversas co ciclista ga
lega e con xente do seu entor
no: chegado o momento, contou 
coa inestimável axuda do pró
prio ÁÍvaro Pmo e a sua esposa 
Isabel, o cal lle permitiu axeitar 
as suas confesións ao modelo 

~ui.ei~o~·~ ... 
U'cuLTURAL 

narrativo que -xa prodigara en 
Turbo (a sua Ptimeira nóvela 
que ademais fixera gañar o pré
mio 'Blanco Amor) ; quer dicer, 
argumen~os sirixelos tren;i~nda
mente canalizados sobre · unha 
personaxe que proxecta un pro~ 
fuso e .profundo mundo interior 
conformante do tema da história 
e de boa parte do argumento. 

Ainda así, . este livro alterna o 
rnáis puro estilo de Suárez Abe!, 
con outro, que, sen deixar de 
estar adubado por tintes nove:. 
'1escos, desenrola dun xeito bas- ' 
tante níclio o esqu~ma da repor-. 
taxe xomalistica. E aqui é can
dq entra a narración en primeira 
persoa. Os engadidos do autor 
(anáforas, qraqons simples, 
abondosa pontuación ... ) perso
nalizan o estilo xornalís~eo enri
quecendo-o dun xeito mais -que 
notável; e o que é mais impor-

, tante, expresando as emocións _ 
de V aro (nome coloquial de . 
campión) sen perder a sua rnais 
pura óptica narrativa. Un bon 

.exemplo disto podernos atopá-lo 
en todas as páxinas da obra, por 
exemplo no -momento previo á 
vitória na últ:i.T;na etapa da "Vuel
ta 87" . Asi vivia Pino esa "Con
trarelóxio". 

"Unha bandeira galega. Azul·. 
Branca. Outra bandeira . ·En Ga
licia todos estarán pendentes do 
que eu faga. Non podo perdé-lo 
ritmo. Unha bandeira galega .
Férveme o sangue. Férveme o 
orgullo que me traspasa o peito. 
Aumenta a suor. Unha bandeira 
que está comigo. Non quera 
pensar en nada. A cabeza non 
pensa en· nada. Nada pasa pola 
cabeza. - Velocidade , pequena 
bfilxada, forza, cambio, a. cabe
za cravada, afiado o corpó, cor
tarido. asubiando o aire nas ore
llas. 

Contrareloxio". 

Este xeito de escrita é o utili
zado nos capítulos impares ; ca
pítulos que deseruolan as Ulti
mas xornadas prévias á vitória 
da "Vuelta". 

Alternando esta temática 
pontual, é nos capítulos pares _ 
cando Suárez Abel penetra dun 
xeito ·máis amplo na vida . do 
V aro utilizando sobretodo para 
iso os diálogos e a terceira per
soa a xeito de narrador omnis
ciente. Principia con anédotas 
infantis· (Unha noite sen bréte
ma -cap. 2-. A cor da bicicle
ta -cap. 4-), proseguindo cos _ 
momentos decisivos.· ao final da 
adolescéncia, neses arios nos 

que se ~forma a· humarlidade per
soal. e onde Pino se somete á 
dis:XÚ.ntiva'de lanzar-se profesío~ 
nalmehte no 'mundo das duas 

. rndas (Soldado Pino-cap. ~. 
Isabel :--;cap. 8- ) Merece és
pecial rriencion o destacadísimo 
papel da sua esposa Isabel, un . 
papel qué ocupa un importante -
lugar ·no monólogo interior que· 
en.che todo .o capítulo oitavo. É 
precisamente neste moment;o 
cando ;se ~confunden as duas lj.- . 
ñas arnurrientais do livro; e con
funden-seco empalme da temá
tica persoalista que .se desenro
lava nos capítulos pares na des
cripción dos últ~os momentos · 
da co~petición. · 

Na última parte do livro desa
parecen as tensións da' carreira 
dando lugaÍ ás tensións da ,po
pularidade · social; o acontecido 
despois da loita ctá lugar ao últi
mo capítulo ('liara Pinó dianté 
do espello). - auténtico colofón 
con certos toques filosóficos a 
únha etapa cicliSta e litetá!ia; e , 
digo· etapa xa que párrafo tras 

' párrafo, Varo descrebe o· seu pe
dalear como unha ".mistura de 
traballo, esforzo e fixación na 
estrada, con un pingar peipétuo 
de lernbranzas e afeccíóns. Des
te mesmo xeito intercalároóse _ 
os -capítulos nas -sua ordenación . 
de pares e impares, para dar for
ma a unha personaxe que finali
za mañifestarido-se ante os olios 
do ieitor como tremendamente· 
galega, hlimana e sentiin.ental. 

En definitiva; unha das pou
cas obras da nasa literawra que 
manexa axeitadamente á cues
tión. depbrtiva · para criar unha 
obra de arte cunhas pingas . de 
suor e outro tarlto de palavras. 
letra.$ e imaxinación. O 
Álvaro Pino. Miguel Suárez Abe!. Ed. 

· Xerais, Vigo 1989 

ViToR M. M(GUEZ 

Unha tradición viva? 
A literatura artúrica - canta en 
Galiza con vários títulos de desi
gual forturia. Autores que trata
r.on o tema foron Cunquei:ro --o 
rnaioi-. Cabaiiillas, Méndez · 
Ferrín, Carlos G. Reigosa e agG
ra Dario Xoán Cabana. Na sua 
segunda obra narrativa, lernbre
mos que .os primeiros relatos do 
poeta de Amcfr e tempo liso vi
ran Jume sob o título de Noticias 
dunha aldea. publicado no ano 
1973 pala coleción O Moucho. 
Muito choveu · desde aquela, e 
mesmo as conceicións literárta"S 
de Dario Xohan Cabana cambia-
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ron unha miga. Dícia-se que na 
sua segunda obra naµativa, o 

. poeta de Roás trata o terna artú- · 
rico. A obra tituÍa-se Galván 
en SaoT. gaño u o prémio. Xerais 
de novela 1989 e por esta edito
ra é publicadq. 

Galván en Sáor é unha cala 
má±s no tema- artúrico oú. de 

· Bretaña. O héroí , Galván, sobri
ño do rei Artur. vive· en dous 
tempos. O seu e o presente polo 
que -dentro da literatura gale
ga sob:r:e o. tema- Dario Xohan 
_Cabana é orixin¡:tl, xa que o 
·tema está sobado de máis. Na 
literatura galega, e non digamos 
na francesa ou inglesa (m~stno 
na norte-americana; de Mark 
T~ a-Joñn ~teinkeck). Mais . 
·o problema non é saber se o au
tor acude ou non a un tema so
bado. O problema,· o quid, será 
saber se nos produce pracer a 
sua leitura. 

- :A novela consta· de 15 caP,ítu
los qüe, na sua rnaíoria. desen
volven-se da seguinte rnaneira. 
E.ntra Galván en tempos moder 
nos, . cos seus amigos. de hoxe, 
nunha taberna da Galiza, desa
parece e introduce-se rioutro 
,tempo, cumpre co seu destino · 
de cavaleiro, e reip.ata o capítulo 
tomando aos tempos actuais; 
.normalmente vemo-lo na 'f aber
·na da Inés, que é onde chega 

. no p~iro capítulo . . As partes 
que se desenvolven na taberna 
son maiorrnente - dialqgadas e 

• cóniase histórias e . algunha vez 
xogan á brisca. Fan-se todos 
.eles amigos con grandes pala·
vras . Na parte -digainos-:- ar-· 
túrica da narraGión don Galván 
livra grand~s aventuras, contra 
malvados. Namora-se · dunha 
viúva, coñe~e ananos, -gaña a 

- batalla contra a cobra que p_rote
xe b grial , vai á batalla co rei Ar
tur contra Modred ou Modrez. 
como escrebe o noso poeta 

· O a~tor non se aparta miga 
da tradición, G>u do cánone, ar
túrico . . Segue as suas pautas, 
non as traiciona nen as "trans
grede". Está escrita a novela 
nunca rica linguaxe, .combinan-

- do ca§le á perfeii:;ión a iinguaxe 
culta coa popular. É unha prosa 

_·de p eta; ainda que as. veces 
sexa .cte rimador. · A novela está 
ben argallada pois o problema 
maipr que podía ter, paso do 

· pre.sente ao pasado e do pasado 
ao presente, non o plantexa ~ 
pensarnos que acertadamente-:
º autor. Agora ben, há causas 
que fa!Jah . Certos capítulos pa
recen máis parrafeas acotados 
do qlie novela dialogada. Os 
diálogos en si, rnáis que anti-
uados -'--qlle _ dicer, intentando 

~reproducir unha , linguaxe · de 
~poca- parécen engolados . 
"Miña dóce señora" . repételle .á 

·amada Galván até a saciedade: 
· (pasa á páXina seguinte, 

-_e- ' 

. .. 1 

¡ -
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(ven da páxina 'anter.ior) .-

muitas veces o ·palavreo supera 
· á acción na novela, ·causa ,que 
·se corrl.xe, en certa manefra, 
-nos últimos capítulos; e o finál, 
evidente se se coñe~e a tradi-

. ción artúrica, é-J)os recordado· 
demasiadas ,veces polo cavaleF · 
to .Galván: 

_Pario Xohán Cabaria fuco· 
un.ha novela ben escrita, non 
Ínoi lfen estruturada, :rp.eteu ae
. ción polo meio '-airida que 
haxa tempos martas en demasia 
e unha relentización do ritm9 
narrativo· en muitos dos capítu~ 
los-; botbu guiños ao leitor: 
desde Miranda. á taberna da Ga
liana pasando .por "nunha noite 
de inverno ·u'n viaxeirq" ; púxolle 
certas partes eróticas. cunha 
liriguaxe que consideraria -fóra 
de lugar; e seguiu ao pé da letra 

-.a tradición artúrica . Mais algo 
-fálla. Tal vez o final evidente, 
quizais· esa linguaxe entre engo
lada.' e adocenada; ou talvez os 
tempos mortos: Ou, .acaso, · q. 
sensación do xa lido, xa que o 
autor· reconstrue un pasado des
de o presente. Ou, para· dicelO 
_:_parafraseando- con paJayras 
de-Waltm; Benjamin, construe. a 

·. sua novela sobre un tempo ho- · 
moxéneo e vacío; crava a sua 

· ~ aliada ~ narrador- sofüe un 
, tempo pasado como se fose pre

sente, quE?re ~me~mo recom
por unha linguaxe marta e . a sua . 

· aliada sobre ese tempo pasado, 
pérdese en mela.Ilcolia. 

E o que se -di de Dario Xohán 
Cabana póde aplicar-se a mm
tos novas novelistas e narrado

. res ga:legos. · Páreceta: que na 
- nasa narrativa só e.xistise unha 

tradición: a da -lítera.tura' máis . 
ou menos fantástica , chea de 
mitos falsos, nostál.xica. {)nha li
tératura circular, que _:_ao . fi
nal- só sabe f8.lar sobre si .mes
ma. Talvez compra, outra vez, _ 
repetir as palavras de Manuel.· 
Arltónio, ainda . vixentes entré 

.nós: "'Cansos de percoüer cami-_ 
ños vellos ·e fracasados, ternos 

. arrenegado de todos eles·;. pero 
non ~uere:rpos sinalB.I \ID cami -
ño determinado· ( .. . ) · fa gamos 
nós, coas nosas inquedanzq.s, . 
Ul).ha nova figura, grotesca qui
záis pero nova ó fin, pró retablo 
d'os tempos", eis -a nasa trad~
ción ·real viva. d 

XGG 

Aibiac: nen 
desesperación -nen 
arrepentimento 
A tram.pa estaba na esperanza. 
Ao cheira forte e noxento da 
desf~ita dps reXimes aut.odeno- . 
minados "comunistas." da Euro
pa do Leste, as voces autocorn-

. pratentes (autocornpracidas) 
dos· apoloXístas do bi.Ilómio de
mocrácia parlamentária/econo
rnia de mercado abatan a -re
soáncia doutras ·voces .. Como, 
por. exemplo, a de Gabriel . Al-. 

. biacf1): ·Testemuña parti'cular
-. ~mente lúcida dunha xeración 

que el mesmo situa "atrapa9.a · 
entr.e a ·desespéráción e o arre:-

.. pentimento", a singwaridade da 
sua voz é case · insólita. Resis
-tente á acomodación fácil á · 
aceitación do "ímpér.io do real" 
'(a:índa que se vista coas roupa
xes da . crítica "radical" de · as
pectos ·comruntuta:is: .a .díoga, a 
liberación sexual .. :) tanto como 
á tentáción ,do ceptidsmos dis
plicente da postrnodemidade, ) 

. tarnpouco é dos que rE;:lcorÍen ao 
. afrincheiramehto~ na . dogmática 
·da ·"triunfo final". Non. É na dia- 1 
léctica teleolo.xista-onde o ma
rxismo :e . o movimento-.revolu- 1 
Ciónário teCe!Oil .. OS Seus piore13 -

erres. "Non hai futuw para un 
.·comunista, un materialista en 
política"' ou, _o que ven sendo o 
mesmo, o marxismo rigoroso é . 
incompatibel, con calquer caste 
de hegelianismo · progiesista. 
Que a esperanza no "triunfo fu
turo riecesário" · non nos _ .faga ' . 
aturar máis unha vez coas rnisé
ii~s intolerábeis do presente . 

Os artigas que coinpoñen 
Adversus socíalistas, publi
cados todos eles en diversos 
meios e motivados ás veces 
pola .ariálise ou ·ó comentário de . 
feitos, obras ou figuras moi _pre
dsos, acadan firicilmente unha 
case surpre~de:r:ite unidade, non 

:. exenta de comprensí};)eis reite
raci(ms. No centro está a _cate
gorización das so_ciedades capi- · 
talistas ocidentais como ."sociaI~ 
fascistas ;'.: un ~píteto que perso- · 
·nalménte considero ·non rnoi . 
cµortunado, pero que na análise 
de Albiaé garda :.unha específica 
ccieréncia. Partindo dunha relei
tur"a dos últim~s capítulos do Li
bro I dÓ Capital. distingB.e tres 
grandes fases no desenrolo ca
pitalista: unha primeira, a da 
acumulación orixinária do capi
tal, caracterizada polo emprego . 
aberto . da violéncia ("viblérrcia · 
non· codificada''); unha segun
da, de normalización, chamada 
por Marx. "subsunción formal do 
Úaballp en capit8l", na que "a_ 
violéncia exterior deixa de ser -
ontoloxicamente necesária", 
dao que .os traballadores aceitan 
xa a$ leis capit.aJistas corno "na
turais" e. se impón a ética da 
cuJtura de afecto ao traballo; 
unha terceira, de "subsunción -
real", pala que o- capital~ polo in
terrnédio do Estado e através de 
mecanismos de produción dé 
obédiéhcia, opera a constitu-

. ción material das subxectivida
dés·: coa desaparición da distin
ción entre . tempo da produción · 
e tempo da reprodución asisti
mos ao fin de toda privacidade. 

Que na segunda. e na terceira 
fases o recurso á violéncia deixe 
de sér un expediente explicito 
na lexitimización ·do poder do . 

-'capital ; non quere c;licir, para Al
. biac, qµe ·a violénciá teña desa

. parecido. Pala · contra, o Estado 
capitalista da; "subsunción .real", 
o Estado "social-fascista" ·é un-

. Estado . "hiper-terrorista'" que 
-exerce a sua violéncia sobre un 
triple eixo: a ameaza nuclear, 0 

desemprego ou sub-emprego 
crónicos e . a · policializ.ación do 
corpo .social. O OAL e o "caso 
Amepo" servenlle, tomando 
como· referente · o actual Estad.o 

. español govemado polos socia
iistas' cqmo . paradigmática 
exemplificación. Foucault, De
leuze, Guattari .apórtanlle os tex
tos · complementários -Marx e 
Espinosa sempre os soportes 
básicos- para o desentraña, · 
mento desa condición esencial
mente Violenta- do capí® Ei do · 
Est9-do : non a imaxe simples e 
decididamente mistificante do 
pod~r coqio coaccionsidor · das 
suxeitividades libres, serión a 
~ornprensión O.e que. ·o conceito 
rnesrno ·de suxeitiVidade é a 
cóndición de todo exercíciQ de 
poder. 

UD' pode, pe'rarite estes 'arti- . 
·gqs ·escrito¡;; de_sde a · de.séspe
·ranza (que non a · dese.spera
ción), a luciqez e a cóeréncia 
étiqas, rec:!amar algµns matices . 
Por veces· hai a sensación de , . 
que ~s categorías abstractas, in
discutíbeis como campos con-· 
ceituais . nos que recoñeceinos 
as 'liñas xerais do real, non per
rr;titen éstabelecer ·díferencía-_ 

· ció ns quizáís non de todo acce-·. 
sorias . Quzáis sex_a· pertinente 
admitir qú.e Hitler e Stalin foron 
"os dous masaciadósres do co- . 

.munismo ·. re\lolU¿ion'ário,' os 

Gabrial 'Albiac 

dous profetas dun socialis.mo 
nacional", ainda qú.e iso non nos 

. debería eximir . de analisar as 
su.as ·respectivas especificida
des (eu penso que nazismo e es

: talinisrno non ,foron dous fenó
menós idénticos). · Ouizáis sexa 

-cer:tQ que a "perestroika" ·de 
Gorbách.ov non sexa senón a 
"reconvf:lrsión" da "forma anó
mala" adoptada polo capitalis
mo en Rúsia nun capitalismo 
"normalizado", ainda que non 
estou rnoi seguro de que o siste
ma económico da URSS poda 
ser caracterizado como "capita
.lista" por moi anómalo que se 
queira (Ilo · debate Mandel/ 
Sweezy/Bettelheim, eu sempre 
me sentín máis próximo das pó
sicións de Pat.i1 Sweezy, para 

· quen na URSS se daba un mo
delo económico ·~burocrático", 

nen capitalista, nen socialista). 
É indiscutibelmente certo que 
as . democrácias p~rlamentárias 
ocidentais seglien construíndo 

· e .sostendo o seu poder sobre o 
exercício da violéncia, por máis 
que éste apenas _ermerxa na sua 
tradicional faciana abertamente . 
coactiva, pero xustifica isto con
siderar a Felipe González indis- -
tinguíbel e Mussolini, e, apu
rando un pouco as cqusas, ªº 
nazismo, o fascismo, as social-

-democrácias e ps partidos co
munistás· estalinistas (houbo al
gun quen nón o fose nq:lgunha 
medida?) como simples varían
-tes da mesma identidade políti
ca básica? 

Nun intre na· qtie prev~ece o . 
cinismo e a resignación, voces 
como a de Albiac son impres
cindibles. A marxe das obxec
..cións, penso que o camiño é 
ese. Recuperar a tensión étic_a 
rnáis esixente do marxismo re
volucionário. Asentar a análise 
nun r:naterialismo irrenunciábel, 
ainda qu,e os olios rematen por 
doer de tan · frío e indiferente 
como se ~osa ao mundo pa'ra 
a o)lada esiXente do materialis
ta. Led "Freaks. O los juegos de 
la gB.erra". No lugar que_ en ou
tros ocupan as baladas choroini
qv.eiras dos diversos hurnanis
mós (cantos . crimes s,e cornete
ron e ·se cometen no teu nomef) ~ 
o tema da violérieia nazi fica re-

ct'ucido á s.ua terrít>el e indiscutí-
: bel eséncia: a loita dos mons

tros sen futuro do filin de_ T0d 
Browning. contra os hixiénicos 
atletas· fotografados- por Leni 
Riefenstaht Que cada .quen es
colla o seu lado na loita. O 
Gabriel Albiac Adversus socialistas. 
Libertarias. Madrid, 1989 

MIGUEL VÁZQUEZ FREIRE 

A cultura 
·portuguesa .invadida 
Pilar Vázqüez Cuesta é unha ex
perta na língua e na cultura por
tuguesa. Poi.os estudos de c~te
dra, antes e:q Salamanca e agora 
na Universidac)e de Santiago, 
P.V. Cuesta ten un dominio ex
cepcional do acontecer histórico 
de Portugal e .de Galiza. O seu 
pensamento abranxe o decorrer 
de ambos · países inda que ás 
veces só se retiren explicita
rnerite a un deles. A sua gramá
tica de portugués, a História da 
Literatura galega e múltiples en
saios con:io a de A língua e a 
cultura portuguesas no tem
po dos Filipes acreditan á ex
perta e á historiadora.<1) 

A língua e a cultura portugue
sas no tempo dos Filipes tivo a 
primeira publicación no volurne 
XXVHI da História de España 
de Menéndez Pidal. En 1988 foi 

- editado en portµgués na colec
ción "Saber" de "Publica96es 
Europa-América" . 

A obra está dividida en tres 
partes: a nexa9ao de Portugal á 
Espanha. - es sessenta anos de 
monarquía dual e a restaura9ao 
da independencia portuguesa . 

Como se pudo dar con tanta 
facilidade a anexión de Portu
gal? P.V. Cuesta di: "na realida
de, para Portugal, o estabeleci
mento, em 1580, da monarquía 
dual nao era rnais do que o des
fecho de urn lento e progressivo 
processo de interdenpendéncia 
económica e de castelhaniza9ao 
cultural iniciado no firn do sécu
lo anterior. E -segundo Magal
haes Godinho- "consagra di
nasticamente a viragem de es
trutura de meados do século" . 
(p.8). Ante o apoio que a artisto
crácia, alto clero etc. daban á 
Monarquia de Filipe Il, o povo 
estaba no desamparo. O abismo 
entre este e as clases dominan
tes, sinala P.V.C., privounas de 
toda colaboración entré ambos 
nen para defender á pátria 
(p.21). 

As institucións que canaliza
ron o 'deterioro da cultura e lin
gua portuguesa foron a Corte, 
certo clero e a universidade . A 
sua sum~sión, ao' exterior caste
llano puxeron de moda a língua 
extranxeira entre as clases do
minantes até reducir ao portu
gués á condición de língua se·h· 
prestixio social. 

Este fenómeno surnou forza 
' ccia monarquía dos Filipes. Así 
o portugués contaminouM e os 
seus "intelectuais" vironse 
constreñidos . a · usar un exceso 
de "cultisrn-os" para contrarres
tar o que vian como "língua vul
gar" . Posteriormente, cando 
Portugal busca en Fráncia un 
modelo de cultura e de réXime 
político, serían o francés quen 
aportaría "neoloxismos" estra
ños ao vocabúlario luso . 

PVC estuda como a diglósia 
se instala en Portugal e como 
forza ·a escritores lusos a un uso 
diferencial, ben do castellano 

. ben de portugués, en obséquio 
do prestíxio sentido dos idio
mas. 

PVC ·apresentou este impor
tantf;'!. tema da contaminación 

· cultlfral e dos seus efectos di
glósicos en Portugal que facili
tan axuda comparativa para en
tender a resisténcia e o entre
guismo das diferentes clases de 
Galiza. Un artígo da sua autoría 
foi editado en E. Galiza sobre . 
esta exclarecedora parcela da 
análise do noso proceso cultu
ralY~l 

O proceso da colonización 
cultural durante o tempo dos Fi
lipes comprende da p . 70 á 125. 
Os dados son abondosos. O seu 
coñecimento é imprescindíbel 
para interpretar o que ijes segue 
a pasar os profisionais do saber 
en Portugal na sua conduta co 
idioma galego. A sua reacción 
instintiva de estar ante o galega 
miñoto ou de que eles non pre
cisan de tradutores para enten
der o castellano, ven de rnoi 
atrás. 

Na terceira parte a autora 
evoca a irnportáncia do "sebas
tianismo" para. recobrar a con
ciéncia de povo que tivo en Por
tugal; lateralmente menciona a 
figura de P. Vieira, un xesuíta 
que traballou no Brasil e que foi 
perseguido pola Inquisición. 
Autor, este P. Vieira, que o lei
tor pode ver evocado por Sara
rnago e outros romancistas lu
sos que const1tue un cunoso e 
desconcertante caso homólogo 
aos Savonarola, Vico e tantos 
disidentes dentro da Igrexa do 
RE¡mascimento e da Contrarre
forma . 

Afortunadamente para Portu
gal os tempos dos Filipes acaba
ron e con eles folSe diluindo a 
colonización cultural "As con
~equéncias linguísticas da res
tara~ao da interdenpendenc1a 
portuguesa nao foram inmedia
tas, como acontece sempre que 
um proceso em marcha rnuda 
de sentido ao produzir-se urna 
violenta mudan~a política. Em
bora, desde o preciso momento 
ern que sobe ao poder a dinatia 
de Bragan9a, tivese comet;:ad5 a 
recuar a · incipiente diglóssia 
que analisávamos em págiJws 
anteriores" (p . 142) 

Atrévome a dicer que os estu
dos de procesos de colonización 
lingüística, como este en Portu
gal, son importantes para, a his
tória --que sempre postula me
didas comparativas- da Galiza, 
o mesmo que é decisivo para tal 
hisforia o rescate do proceso 
asimilador e encobridor a que 
estiveron ¡!>arcialment8' segueo 
a estar as zonas da Galiza en 
Portugal, Zamora, Bierzo e As
turias. A vellas raíces seguen e 
queren refrolecer. Esta obra de 
Pilar Vázquez Cuesta serve a tal 
obxectivo. · b 

f".'ANCISCO CARBALLO 

(l) Vázqu~z Cuesta, Pilar. A 'Lingua e 
a cultura ·portuguesas no tempos doa 
Filipes, Publicar,;oes Europa-América, 
Portugal, 1988, 152 p . 

(2) En Problemática das linguaa sen 
normalizar ASPq, 1990, pp. 79-103 .. 
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• Sempre Xonxa 

O próximo· 19 de Xaneiro es
tréase oficialmente a película 
de Chane Piñeiro. A proxec
c16n na Galiza será só da ver
sión galega e para ese dia es
tará en sás das sete cidades 
galegas máis importantes. 
Está previsto que ha.xa des
contos para estudantes. 

• Concertos 

Concerto dos grupos "Tarzán 
y su puta madre". "Okupando 
piso en Alcobendas", "Olor a 
Sobako" e "Dekadenzia" . O sá
bado 13 ás 2o h . na AAVV Val 
de Frahoso de Vigo Organiza 
o colectivo "Vacunache-lo teu 
carneuo", en solidariedades 
cos presos políticos en folga 
de farne Os mesmos grupos 
actuan o verues 12 ás 19 h . no 
local da Asociación de V1ciños 
de Agra de Orzán (Rua Entre
peñas. 26) de A Coruña, e a 
entrada custe 200 pesetaS 

• Escala Municipal 
Educativa 

Para presentar pubticarnente a 
E. D. E , a Comisión de Cultura 
e Deportes do Concello de 
Fene. orgarnza o segumte ci
clo de conferencias: 

CONVOCATORIAS 

• Premio Alfaia para 
o arte 

Cláusulas 
1 As d.lsc1ptinas que se abran
guen neste prermo son Foto
grafía. Pintura , Escultura 
Il -O prazo de presentación 
de obras será · 
- • otografi Presentación de 
ob1as do 15 6 30 de Xaneuo 
Exposición do 1 ó 28 e Fe-
breuo . 
- Pintura Presentación de 
obras do 15 ó 28 de Febreuo 
Expos1c1ón do 1 6 30 de Mar· 
zo ~ 
- Escultura Presentación de 
obras do 15 ~ 30 de Marzo Ex
posición do 1 ó 30 de Abril . 
m.- 0 premio será de 50.000 
pesetas para a mellar das 
obras presentadas nas tres 
disciplina$. 
N .-0 Xurado escoUerá cinco 
obras de cada modalidade que 
quedarán en exposición ata o 
30 de Abril . 
V.-0 Xurado estará compos
to por cirlco membros 
VI.-A obra gañadora pasará 
a ser propiedade dos promoto
res do premio. 
VU.- A información, entrega e 
exposición das obras tarase no 
Pub "O Foro". Alameda. Noia . 
VITI .- 0 premio quedará de
serto s1 o xurado así o consi
derara . 
IX.-A entrega do premio ta
rase o dia 25 de Abril as 8 do 
serán no recirlto da exposi 
ción. 
X:-:As obras presentadas de

. b~rárl estar listas para expo
ñer. 
XI.-As obras presentarárise 
con seudónimo e título, xunto 
cun sobre pechado e lac~ado " 
que no . irlterior conteña o 
nome · ao artista e no exterior 
©. seudónhno e o título para 
identífica-lo ca obra presenta-

, da. 

-Xoves, 11 de Xaneiro 
"As competencias municipaís 
en materia de ensino" a carta 
de Victor Ferreira (Ex·conce
Jleiro de educación do Conce
Jlo de Santiago); Xosé Manuel 
Roddguez Paz (Pedagogo e 
responsable do Departamento 
de Educación do Concello de 
Santiago); Rafael Sánchez 
Ojea (Pedagogo, ex-responsa
ble do Departamento de Edu -
cac1ón do Concello de Vigo). 

-Martes, 16 de Xaneiio. 
"Unha experiencia de Escala 
de País", a cargo de Maria Vi
llalta (Pedagoga. Responsable 
do Departamento de Educa
ción de L'Hospitalet de Llo
bregat e autora de libros como 
"Los padres en la escuela". 
editorial I..aia). 

-Xoves, 18 de Xaneiro. 
"Un modelo de normalización 
lingüística para o ensirlo" a 
cargo de César Martinez Yá
ñez e Xosé Lastra Muruaís 
(membros do Colectivo Avari
tar e de Nova Escota Galega) 

-Martes, 23 de Xaneiro. 
"A participación da sociedade 
C1vil na tarefa educativa" a 
cargo de representantes de di
ferentes colectivos (país, mes
tres, sindicatos. entidades ve
ciñaís ... ). 

Tódalas conferencias terán 
lugar .ás 19,00 h . na Casa da 
Cultura de Fene (Fonte do 
Caspo sin). · 

XII.-En caso de deterioro dal
gunha obra na ex:poS1dón a 
orgaruzación non se fará res
p(>nsable. 
xm.- A organización garanti
zará o bon trato e vixlacia das 
obras 

· AxendA · 
· AcuLTURAL;D. 
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• MC/A CORUÑA 

Luz Directa, estudo de gra
vacións e monta.xes de yídeo, 
que conforman Santiago 

.Mato, Jesus Vécino, - Pedro 
Garcia. M~uel Vecino ~. Juan . 
Carlos Arroyo, ven de rematar 
"Memoria que se perde" unha 

_ séiie por capítulos que adqui- · 
riu a Televisión de Galicia , "É 
un progi;arña que trata de re
cuperar . a memória sobre ' 
aquelas. cousas que se están 
xa perdendo, como por exeríl
plo. o último ferrei.ro". ~ 
Par outra · banda a mesma 
equipa prepara xa o proxecto 
para "montar unha grande 
empresa . audiovisual na Gali
za·. Que non hai." . "De mo
mento; di Santiago Mato, ·as 
que hai están vencelladas a 
Madrid , -coma sempre. Aquí 
hai moi poucas tecnoloxias". 
Afirma; asirn~smo, querer fa-

Deseño de Chelo 

celo "todo cos nasos mei~s e 
as nasas equipas". ainda que 
non cantan con apoio institu-

. cional . "É nulo -p.segura: Úp 
verdadeiro abandono. Real
mente dramático. Terribel". · 
Miguel Abellán viaXa' por 
toda a xeografia galega, apre
s.entando o se~ libro d_e poe-· 
mas "El Mareante" . No libro 
colaboran Xabier Correa. con 
ilustracións. e Vari Caramés 
con técnicas audiovisuaís . A 
edición, privada, .asínaa Ara 
Solis. . 

ANUNCIOS DE BALDE . 

Distribución de fanzirles. ma
quetas, · pegatas, carrlisetas, 
etQ. ... Bar Uf. Rua Pracer 19, 
Vigo. 

. ' Merco números atrasadoi 
· das seg'uiñtes revis.tas·: Natun 

(Nes 1, .2, 3, 4 e 11) Periplo (N' 
1 ao 16 ou Tomos 1, 2 e 3) 

-Vida Silvestre (Nos 1, 2, 5, E, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 1f 
30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40 

- 42; ou Tomos l ao 10). Cha 
mar ao teléfono (986) 49 23 O! · 
de Vigo 

.Véndese· unidacÍe de discos 
1541-II para Coinmodore 64. 

' 'Chamar a Gerardo (986) 65 83 
72. . 

Poñemcis no seu coñecemento 
que o Grupó de Estúdios s9-

centro que o solicite: 
Sempre que o desexen, tamén 
poderán contar cunha persoa 
para o debate ou apresenta: 
ción ~aos alumnos . 
Para má.is información pode 
chamar á Biblioteca sita en 
García Barbón, 30-5°, Tfnb. 43 
94 59. (Vig<:>) 

Colectivo Ecoloxista Xevale 
distribue papel reciclado, 

· artesania· maya, camisetas 
contra o V Centenário, ma
terial da · pampaña Pro
Amazonia e Bicicletas feí
tas a maÍl. Interesados porse 
en contacto co Apartado 22 de · 
Monforte de Lemas. 

Actividades para nenos: 
cerámica, teatro de - som
bras, traballos con cart:On e 
papel, ~~onetas. Ds sába-

PUBLICACIONS . 

. bre a · Condición da MuJJ.er 
·"Alecrin" con ta cunha Biblio
teca-Centro - de Documen
tación aberta ao público con 
hemeroteca, libÍos e dosiers 
rela,cionados coa mulle( asi
mesmo contamos cunha per
soa que poderá ·orientar aos 
8..lumnos que desexen facer al
gún traba;no. 

: dos de 11 a 13.30 h . Iniorma
ción na rua Roupeiro nºB3 os 

·sábados en fiaras de activida
des . 

• Unidade 
Didáctica 
Xogando a 
Canecer 

A Comisión de Cultura, Ensi" 
no e Deportes do Concello de· 
Fene acaba de principiar unha 
nova colección de Unidades 
Didáctiéas. Da autoría do CÓ
lectivo Pedagóxico de Fene 
(formado por: Xosé Lastra Mu-. 

·¡, ruaís , Xosé Lois Rivera Jáco
me, Ernilia Seoane, Cesar 
Martínez Yáñez e Maria Xosé 
Paz Rodríguez). "Xogando a 
Coñecer" supón o inicio dun
ha nova etapa que rompe coa 
liña das Unidades Didácticas 
editadas ata a data polo Con
cello. 

Trátase dunha nova expe- · 
riencia na procura dun ensirlo 
globalizado que pretende pro
porcionar ós ensirlantes do 
Concello de Fenff un valioso 
materiál de apoio ó seu labor 
docente., partindo do éstudio 
do entorno máis irunediato. 

• Monográfico de 
Agália 

O 11 de Xaneiro ás 19,30 h;
ras terá lugra na Galería Sar
gadelos de Compostela. á 
apresentación do segundo nú
mero monográfico da revista 
da AGAL. que desta volta pu
blica catro estudos sobre a 
história económica da Úaliza. 
Intervirán os autmes Joam 

Carmena Badia, Jesus Girál
dez, José Alberto Rodríguez · 
Pérez e Maria Jesus FaGál, o 
catedrático da Faculdade · de 
Xeografia e História Ramón 
Villares e apresentará o acto 
Maia do Carmo Hemíquez Sa-
lido. · 

N!J.3 SETEMBRO .89 

• ~ A illa 

É o nome dun fanzine que qlie 
· se edita en Poi;itevedra e se re- · 

parte gratuitamente de forma 
:directa e para quen se queiia 
suscreber por . correo cústa 200 · 
pesetas, que se debén enviar 
eh selos de 20, 10 ou 5 pese
tas, por catro números. Os in
teresados en subscreberse ou 
enviar colaboracións deben 
escreber a ;.. Xan Manuel Seoa
ne. 2ª Travesía Loureiro Cres
po, Ecif. Bilbao. Baixo A. 
36004 Pontevedr¡'i. 

As horas en que está abertci 
ao público son de lOh: a' 13.30 
h. e de 17 h, a 20 h. 

Lembramos, que o video feito 
pornós dentro da campaña de 
previsión do embarazo na 

· 89olescéncia co título -''Por 
unha nova sexuálidade" e que · 
foi apresentado · aos rnestres 
no auditório "Ciudad de Vigo". 
está a disp<?sición de calquer 

EXPOSICIONS _ 

• Mariano Fortuny 

Exposición de grabados do sé
culo XIX na Casa de Cultura 
de Ferro!, 

• Arquitectos de 
· NewYork · 

J;:xposición orgarlizada polo 
COAG na Casa da Conga de 
Compostela·~ Aberta até· o 30 
de XaneirQ. 

• Rafael Calvo 

"Da me'tarnorfose ao · blue 
jeans" é o título dá exp.osicióh 
que está abérta na Nova Sá de 
Ex:posicións da Caixavigo. Até 
.o 23 de Xaneiro: 

A Asoci~ción de ProQr"ama
dores en Língua galega 
chama a participar nas suas 
actividadep a quen gaste te
clear nun ordenador. Estamos 
~n Rua Dolores R. Sopeña, · 1-3º 
_esq. 15505 A Coruña. 

A Mesa pÓla Noimá.lil!!a
ción Lingµística 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
soas que queiran contactar 
coa MNL ou colaborar poden 

. achegarse ao local nese dia e 
hora· cándo d desexen. 

• Ron Arad · ·. 

Exposición de móbeis do de
-señador israeli Ron Arad. na 
Galeria Sic de Vigo, 

• · Paralelo 42 
.,l __ __. 

Continua a exposicíón colecti
va ·dos artistas ourensáns na 
Casa da Parra de Compostela 

• Óuintana iviartelo 

Exposición na - Galería Trinta 
de ·_Compostela 

• Élida Espinosa 

Óleos. Na Sá de Arte da .ca.iXá. . 
Vigo; até o ?3 de Xaneiro . 

r ()l [J !] r a i ,_s_._a • 
· artes gráficas 

des~iio, composi-ción eleétrónica, 
·· 1aboratório, offset,- · · · 

éncadernación 

MONUMENTO, 16-8~ 15960-RIVEIRA-TEL. 87 32 01 

somos coñecidos 
na Galiz~ inteira, 
pola nosa . 
-especialización . 
en .libros 

.. galegos 
e .-portuguéses 

Praza do Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA 

República 
de FJ Salvador, 9 , 

Tel. S6 S8 U 
SANTIAGO 
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-· 

DESCONFIAOOS. 
G. LUCA DE TENA 

E xplicar a superioridade do sis
tema democrático sobre ou
tras fórmulas para se governar 

é problema tan. vello como a mesma 
invención de orgaizar unha comuni
dade por .sufráxio. Palabras limiares 
de cen constitucións demostran que 
non hai . formulación que supere 
aquela de governo do povo, para o 
povo e polo povo, algo tan sinxelo, 
coñecido e vello que parece de repe
tición ociosa nun país no que sexa 
práctica diária. 

OS DERRADEIROS BARDOS 

Pero se a práctica democrática 
non é diária nen antiga, senón irregu
lar, condicionada ou vixiada, sáenlle 
de continuo avisadores áulicos, cui
dadores e xurispertos. Vários políti
cos da Dictadura coinciden en que 
talar da auto-determinación arestora 
son gañas de molestar. Precisamen
te, un sistema que procura o govemo 
a partir de todas as opioións, non 
pode en rigor recusar unha delas 
porque traía unha intención diferente. 
Se os procesos de intención poden 
bloquear a libre discusión, bastaria a 

RAMIRO FONTE ·u nha das liñas de pensamento diso 
que se dá en chamar "posmoderni-

; dade" deteQta a "morte da arte'.' e 
dá por consumado ·o "asasinato·do poeta" 
no mar~o dunha sbciedade contemporá- , 
nea que non necesita escoita-la súa pala
bra e menos a súa promesa de cantos au
sentados. "Final da arte" "desacraliza-

.;._cié~11" ou "marxinalidade" serán conceptos 
.,.. que pa~arán a un priineiro plano nesa' ce-· 

rimonia que trata de explica-la confusión 
duns ·"tempos modernos" que levan dous 
·séculos \líndonos enriba. O "bardo", que 
tiña · -importantes relacións de parentesco 
co heroe romántico, acabou por se con
verter no flaneur dé Baudelaire e este ini- · 
ciou unha viaxe sen volta que o' .levou a 

-desaparecer no' anonimato da grande ci
dade-. Velaí que, escóndendo o rostro na 
rnultitude, . o herdeiro do bardo asumiu 
unha das súas primeiras derrotas. As 

. avangardas non fixéron máis que teste
muña-la súa morte. A ínestabilidade da 
conciencia artística, o. relativismo ou o 
"negocio é negocio" farían o resto. Non 
están os tempos para bardos; xa hai que 
deixaron de estala. Advertiuno. .Trotsky a 
propósito do suicidio de Sergei Esenin" 1n
dicando que aquela non era unha época 
lírica e que Esenin era un poeta lírico e 
sospeitando, . ademais, que non habería
máis épocas líricas. Adorno erixiu a súa 
pregunta: ¿despois de; Auschwitz que?, 
pero a resposta daráno-la Paul. Celan, un 
deses poetas condenados pola historia do 

. holocausto; a súa lección foi "volver ser 
poeta" despois das ·foridas d~ Auschwitz 
que, por certo, el levaba no seu propio ser 
e na súa condición de. xudeu. O canto, 
'polo tanto, nunha das ponlas maiores da 
lírica contemporánea devén facilmente si- ..... 
lencio; territorio dunha nova autoinmola-
ción. · 

Sería, xa que lago, un imposible resuci-
~: tar ese bardo portador dos sentimentos · 

dun pobo, das súas arelas, das súas bús:-. 
quedas e das súas corquistas. ¿Quen ne
cesita vaticinios~ canpq o futuro é un hori
zonte demasiado pro nso ás utopías 

· inútiles? Se cadra· por iS,.e Eduardo Pondal 
f<:>i sempre..en Galicia ·uri -poeta de · minó
rí~s. aínda que construíse"poeticamente a 
xerarquía do "bardo", a'íncfa que tivese. a 
vocación de m~v.er exércitos heroicos, e· 
fabular u.nha cencienéia nacional que viñ
culase os mitos de postrimería cos mitos 

. --~ 

. do retorno. -. . . . 

Pero · entón sucede que entre os ventas 
que yeñen do Lester entre esas novas que. 
non cesan; e que non son nin moito me
nos .o fin das novas do mundo nin o epílo
go do que chamamos historia, sucede que 

nun Occidente · que asumira a morte da 
arte ou que metera ó intelectual e ó poeta 
nunha oficina, ou fixéraos perder identida
de engordándoo ·nas marX'es do poder, 
poden ~parecer qe novo os poetas nunha 
posici6n á que xa nos tiñan desácostuma
dos. Kundera lembraba nun artigo a gran-

. d_e relevancia que tiña que Vlacav Havel, 
o actual pr1meiro ministro checo, fose un 
poeta, e dicía qu~ as arelas nacionais da
quel pobo no XIX -dato este que -resulta 
demasiado familiar para nós os galegos
tiñan moito qüe ver cos seu's p·aetas e cos 
seus dramaturgos. 'Arf'iscábase o · ilustre 
exiliado ·a aventurarlle un grande futuro 
político 6 promotor da Carta 77 xusta
mente p0r· ese "ser poeta". Non deixa de 
resultar inquietante e motivo duriha maior ' 
reflexión COlllO esa disidencia do "poder 
poético" ·pod_e mudar en "poder pofítico';. 
¿Estaremo~ volvendo á m~ima que inau--

: gura Defensa da poesía de Shelley: "Os 
poetas son os IEMsladores non (ecoñecil.. 

· dos 'do mundo"?; ¿Acabaremos por volve
los olios ó ·Romantismo coinci principal re
belión das Luces contra si mesmas para 
seguir moendo na crítica á Ilustración que · 
caracteriza, segundo moi importantes filó
sofos desta hora, o pensamento da mo-

. dernidade? ~i se Platón etguese a cabeza 
tantos séculas despois e puidese ver_quen 
está ó fronte desas Repúblicas ás que es
tamos abrigados a mirar. No valente es
toupido dos latexos de Bucarest os poe- . 
tas· puxéronse en primeira fila, ·aínda que, 
claro está, o tirano dispuña dos seus pro
pios · cantores porque tamén é esta -
atende-1.a ~hamada do perigoso Weimar
f.mha das formas de asumi-;la "culpabilida
de" do artista· contemporáneo. Se. nesta 
parte dp cultura occidental escasean os 
poetas ou asumen lucidamente' a súa ma-

. rxinalidade, parece que no· óutro Occiden
te o seu disc.Urso da disidencia, -igual .que 
·a solitaria insularidade de Vladimir Holan, 
poden · s.er ·actitudes morais sumamente 
válidas. Hai pobos que ás veces dan a im
presión de estar· impulsados a vivir gracias . 
ós seus poetas, igual que · hai pobos que 
sempre teñen que ter ·a un destes entre. 
os seus mártir.es. · 

Se cadra haberf\ que levar coidado con 
tirar _conclusións apresuradas de tantos e 
tantos feitos históricos e tantas mensaxes 
recit;>idas nestes últimos meses. A ·coarta-

. da da ''.estación término" é demasiado 
doada nun mundo que segue ~en estar 
ben feito, e que cada fin de século xa nos .· 
ten acostumados ó argumento da deca ... 
ciencia. Pero coíiclusións debe · habelas, a 
non ser que queiramos seguir levitando· 
nesta ribeira do Ftsterra. Ben debemos sa
ber que mo~c;>s destes sucesos deberán 
formar p~rte como ingredentes · do naso 
discurso cultural, un di~curso cultural, o 
noso, que_ debe seguir aspirando a unha 

universalización; l:t ·un mirar arredor no 
marco duntía Europa na que, para ben ou 
pa,ra mal, estam0s instalados e que debe 
se-lo estadio dun novo xogo. 

. Se miramos aquí, a esta ''periferia da ~ 
tradición" na que nos movemos os gale
gas podernos asegurar que a década dos 
oitenta foi unha época eminentemente líri
ca. Que o discurso cultural da pos-resis
ten"cia, totalmente cuestionada como in
suficiente na mente dos nasos creadores 
de cultora. seguiu emanando da voz dos 

. seus poetas, "daqueles que .arriscaron as 
' posibilidades do canto, aínda como frag

mento dunha totalidade perdida, e dos 
.que puxeron sobre o papel a súa. vocación 
crítica. Claro está que nunha cultura inarti
culada e sen embargo complacida por 
parte dalgún dos suxeitos que detentan 
-os pod~res . do ámbito culturat, a voz dos 
poetas resoa pouco, os seus lil;>ros ase
méllanse a botellas de náufragos e o pú
blico ou as minorías ilustradas non aso
man a cabeza. Repárense os títulos dos 
libros, compárese coque se escribiu neu
tros tempos ou ca que escriben outros es
critores actuais, sopésese a atención á 
obra, leánse, en definitiva, as súas poéti
cas e calquera verdadeiro amante da pa- . 
labra caerá ná canta de que volveron a se 
facer indispensables, que sen eles e sen 
as súas obras sería imposible referirnos ó 
noso patrimonio cultural...Sucesores e, sen 
embargo inimigos daqueles· "b~rdos" tra
cexaron un movemento claro do que sig
nifica, n:ialia a súa marxinalidade, querer 
ser un poeta moderno nas marxes dunha 

. cultura da pos-resistencia. 

_ irania insistente dun deputado para 
rebentar o funcionamente de calque
ra ,cámara popular. 

Exemplos de intención negativa 
poden volverse contra quen os fai. 
Citar Transilvánia ou os Balcanes 
como lugares nos que habita o ma
ligno da auto-determinación revela 
nengunha fe nun procedemento de 
governo que se proclama universal. 
Apoiar na ONU a auto-determinación 
de nacións colonizadas e poñelas 
despois entre paréntese coma cate
goria excepcional ou reserva de caza 
tamén ten os seus riscos. Non ben 
se proclama a excepción extra- euro
pea dos auto-governos, pode un po
lítico verse na abriga de reclamar a 
auto-determinación para Alemafía, 
Xeorxia ou Lituánia e a continuación 
ter que demostrar que non son na
cións nen tampouco europeas. 

Por último, repetir que non se pode 
discutir a norma é tanto como confe
sar que non se ten alá moita confián
za na norma, por moito sea ésta car 
ta fundamental, lei de leis ou patente 
constitucional. E ben se sabe que o 
feito de recoñecer a norma non impli
ca que non se quera ou non se poda 
cambiar. 

Claro que sempre queda a carta de 
sacar no tele-xornal a funcionários 
cualificados do Estado ou profesores 
eméritos para avisar siléncio ou 
ameazar medo, proba derradeira de 
que a co11fianza no sistema non ten 
por primeiro garante a quen governa. 

-un non ten mágoa pola marte do bardo 
ou do poeta h~roico. Coma o anxo nece- 'I~ 
sario de Wenders en o ceo sobre Berlín. . ve OLVER AO REGO 
o seu triunfo é a súa caída sobre a vida; a 
súa conversión en home. Sen embargo, 
ese proxecto de humanismo, .debe ter 
conta esa "utopía posible" que o poeta xa 
definitivamente home ten necesidade de 

· proclamar como se abrise o horizonte da 
n6sa insatisfacción a un "máis .alá": Trata
ríase novamente "da ambición de probar 

· que a poesía é un poder activo na vida de 
hoxe" · (Bachelar.<;J). Pero nesta volta ó 
mundo da 'vida está en xogo que se cum
pra o "1nteriormente ético e exteriormente 
estético" do que faloú Luis Gernuda como 
actuación ineludible no marco dun discur
so cultural que necesita aínda moita emo
ción e entusiasmo, pero tamén moita ra
cionalidade. Por certo, ¿estarán dispostos 
a asumi-los nasos políticos culturais e os 
homes das nasas institucións de cultura 
que en contra deles non é posiblé ningún 
discurso culturai en Galicia? Non sabémo
lo que virá. Pensemos por un instante que 
fose certa tamén aquí a rebelión dos de
rradei_ros bardos. o 

o s festivais de Noite Vella e Fin 
de Ano elaborados pelas dis
tintas· televisións céntranse 

dun par de anos para acó nunha ce
rrada competición polo perímetro de 
espeteira. As tetas máis _grandes fan 
trunfar a unha cadea sobre as outras . 

_ Diários e revistas titulan ao dia se
. guinte: "as glándulas que· fixeron · tre
mer aos· españois". 

· É o pan e circo desta democrácia . 
paticorta, convertida nun esplénd~do 
mercado de gando qué nos prémia 
cunha violación e posíbel asesiñato '. 
diário, maná dos redactores de suce- ; 
sos. - o 




