
ANO xm. 17 DE MAIO. 1990 ' 

A banda do 17, 
Caderno A· Nosa 
Terra no Dia das 

·_Letras (á venda 
con este·· nOmero) 

Manuel Beiras: 
'As direitas non 

. ' 

se suman ao 
nq.cionalismo se · 
non. ten peso' 
O seu ánimo está tan aceso 
como o dt:1n mozo de 20 anos e 
só lamenta a "falta de forzas, 
dez anos_ menos~·, para correr o 
país dun lado para outro e poder 
convencer aos dirixentes 
gal~guistas da nece$idade de 
unirse·; o que non pode facer de 
viva voz faino por carta. , 

. (Páx.-12-13) 

.·Fexdega,. da . · 
auditoria. ao · 
·. Parlame.nto, 
pasando ~olo 
Xulgado 
A Feira-Exposición para o 
Desenmlo Agrícola e. Industrial 
de Galiza (Fexdega), con 25 anos 
de história -todo un avance na 
época- está hoxe paraiizada 
ante as liortas personais e a forte · 
conflictividade interna. 

(Páx •. 6-7) . 

Os temas. vitais 
para Galiza sen 
incidéncia 
no. Parlamento 
Eu~ópeu 

· · A política da CEE está a ter unha 
incidéncia clara na Galiza. Os 
problemas da frota ou os lácteos 

· son derivados e causados pola 
política comunitária, pero o naso 
país non ten unh~ capa~idade 
de presión e estés nen tan 
sequer teñen un reflexo no 
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O PROXECTO .DE FÁBRICA DE PASTA PARA NARÓN 
ESIXE PU\NTAR 600.000- HECTÁREAS: DE PINO NO NORDE DO PAÍS 

. . 

- A política forestal confírniase dia a dia por omisión culpábel do poder político 
· · .que bai_xo a preten$.ión de non ter plªn nengun para o ·monte _ . 

. prepara o camiño' para as necesidades das tr~nsnacionais e arruina .a riqueza forestal 
do país. ao prima.r só duas espécies. 

Parlamento Europeu. ~ 
(Páx.5) ~~-..-...=-~~~~..w.._~~~-=-~~_:..:;;;;.~~~~~~~~~~...._..;¡~~~~~~I 
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O franco favorecemento . das esQécies de crecemento · r~Qido -
embarga o' futuro. "do sector da' transformación 

.As fábricas ·· de pas~~ e de taboeiros 
deciden o ·futuró ·do monte 

G. LUCA DE TENA-X. GONZÁLEZ GÓMEZ-

-' 

A esixéricia de seiscentas ·m.il hectár~as de mo_no-cúltivo para a prox~ctada fábrica de pasta de Narón, 
· súmase á .extensjón do eucalipto que desde hai anos impoñen as plantas de Návia e Lourizán 

·xunto coas empre~as fabricantes de taboeiro~ . 

. . ANXO IGLÉSIAS 

PARA UNHA TEORIA 
DO BOSQUE COMO. 
FUNCIÓN POLÍTICA 

Unhas condicións climáticas e edafolóxicas únicas nesta latitude 
danlle á superficie forestal do país o valor dunha mina de ouro 
que tivese a mítica virtude de medrar Goa luz do scil. Agora, duas 
de cada tres hect?reas son monte, pero tres de cada catro copas 
de árbore dese monte son da fasquia lanzal e sen sombra do 
eucalipto ou apresentan o lombo verde de ouriza do arume dos 
pinos. Són as espécies comerciais, a.s árbores de crecemento 
rápido que alguén comparou con columnas biolóxicas, 
deseñadas para optimizar o metabolismo da luz e o tropismo da 
humidade co obxectivo único de sumarlle medras (moedas) ao 
füste. 

A indústrias de pasta de papel e de taboeiros que favorecen a 
propagación deste cultivo parécense de feito ao eucalipto e ao 
pino. Igual ca eles son intensivas e incongruentes co médio e 
coma eles demostran unha aguda incapacidade para convivir co 
reino animal, tanto se se trata da civilidade imposíbel ao pé 
destas fábricas altamente contaminantes como das cadeas 
tróficas no monte arborado por eucaliptos ou pinos. 

Na iniciativa popular forestal recusada pola intransixéncia 
radical do PSOE no parlamento autonómico, propúñase un 
compromiso intelixente e posíbel entre estes cultivos arbóreos 
intensivos, que non procuran máis que a materialización 
monetária do seu crecemento, e os intereses de convivéncia e 
rendqbilización a longo prazo que representan as espécies 
nobles. Esta proposta recibira o calificativo de utopía bucólica 
por parte do portp_voz do governo autonómico, e nen as razóns 
sólidas de contención dos incéndios forestais entrarían na 
consideración deste partido sucursalista que contempla agora 
desde os ésea.nos da oposición como o governo suplente inviste 
máis cartos en abrir devasas e camiños forestais do que eles 
puideron aplicará reforestación con espécies ignífugas, 
seguramente máis rendábel, proposta pala iniciativa popular. 

A presióff dQs intereses de novas empresas fabricantes de 
pasta de papel, como a que agora quer .instalarse en Narón cun 
investimento de 125 .millóns por pasto de traballo (e pouco máis 
de trescentos salários) pon outravolta de actualidade o destino 
forestaJ do país. A indústria de desintegración da madeira (as 
plantas de pasta e de taboeiros) queren acabar ca horizonte 
histórico do monte por tirarlle renpemento. Mentres tanto, nos 
pe,iraos entra a diário madeira da Afri~a para a indústria do ínoble 
que tradicionalmente se fornecera dun monte rico en espécies 
frondosa~. de-crecemento máis lento pero de maior calidade. As 
voces da razón erguidas contra a·australianización do país, · 

. súmanse as de indústrias con futuro que non queren morrer á 
· somb:ra das celulosas. Cada dia son m~is. A última é a dó 
catedrático de ecoloxia Fernando González Bernáldez, 
encargado pala CEE de estudar os efectos dos· eucaliptos na 
Gal iza e na cornisa cantábrica. Desde a Xunta, ·o ex-director xeral 
do Forestal, Xaquin Buergo, calificou o grave diagnóstico da · 
equipa do profesor González de ~oloxista. Alporizado, este 
cargo político que por fortuna xa non o é, respostaba con mal · 
húmor a realidade·de ter que renunciarás subvendóns da CEE 
para s~guir extendendo o eucalipto.· Go(ltález s·ernáldez gaba a , 
visión de futuro e o sentido civilizado dos ecoloxistas ao tempo 
que descrebe ó cadro Óbxectivo da barbárie do mono-cultivó .. 
~olas árbores tamén se pode coñec~r a id~~loxia. · . o 

A lfOSADBJlA 
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A fábrica de pasta de 
papel da sociedade 
Papelga, que a • 
trasnacional de orixe finés 
Tampella quer instalar en 
terras de Narón, non 
cumprirá a normativa legal 
do Estado en matéria de 
contaminación, segundo o 
estudo de impacto 
ambiental apresentado 
pola própria empresa. A 
fábrica requerirá por outra 
parte unha adicación 
exclusiva de 604.000 
hectáreas no Norde de 
Lugo e Coruña e 
consumirá anualmente 
200.000 toneladas de 
madeira de pino. Estas 
previsións repercutirán na 
especialización do monte 
para a producción de 
espécies de crecemento 
rápido. A Xunta non ten 
política forestal, pero as 
transnacionais papeleiras 
si. 

O proxecto de Papelga situase á 
marxe da norma legal no que ati
nxe á reforestación xa que se 
propón convertir unha enorme 
extensión do Norde do país en 
mono-cultivo de pino, ao parecer 
coa anuéncia da dirección xeral 
de Forestal do Governo Autóno
mo. Esta especialización en ár
bores de crecemento rápido ten 
que se sumarás que estan a im
poñer no resto do país a Empre
sa nacional de Celulosa , ENCE 
dec:;de a sua planta de celulosa 
Kraft en Lourizán e a planta de 
celulosa de Navia, que está a 
orientar os seus concertos de 
explotación forestal de cara a 
Lugo, despois de fracasar no seu 
intento de extender o eucalipto 
no Oeste de Asturies. A impor
tante demanda das fábricas de 
taboeiros reforzan o senso des ta 
demanda sen que a Administra
ción teña mentes de introducir 
función nengunha de correción. 
O senso xeral desta tendéncia 
parece deseñado pola CEE no 
senso apontado de a pouco por 
Hellen Groome de introducir 
plantacións forestais como susti
tución da superficie agrícola ex
cedentária. 

Planta automatizada 
Unha recente declaración públi
ca do conselleiro de Industria no 
Ferro!, centraba no proxecto de 
Pape/ga a sua proposta de recu
peración indústria da ria. A fábri
ca, que se levantaría cunha sub
vención a fundo perdido de 
25.000 millóns, daría pouco máis 
de trescentos postas de traballo, 
boa parte deles na estructura de 
servicios auxiliares da produc
ción·. que seria automatizada no 
proceso principal. Este investi
mento equivalerá á adxudicación 
de mais de 124 millóns de pese
tas por pastó de traballo (frente 
a 1 O ou 20 millóns que pode cos
tar cada posta neutro tipo de in
dústria). 

'Q PROXECTO DE 
PAPELGA SITÚASE Á
MARXE DA NORMA 
AO ASPIRAR AO 
MONOCULTIVO DE 
PINO NUNHA 
ENORME EXTENSlóN 
DO NORDE DO PAÍ~ 

'fSt FABRICA DE 
PAPELGAVEN 
CONTINUAR UNHA 
TRAXECTÓRIA DE 
APROVEITAMENTO 
DAS MATÉRIAS 
PRIMAS (MADEIRA,_ 
AUGAE 
ELECTRICIDAD~, QUE 
SE CONSIDERAN 
BARATAS, PERO 
REALIZAR A 
TRANSFORMACIÓ~ 
DO PRODUTO FÓRA 
DO PAÍS' 

A ADEGA toma os dados ate
recidos polo estudo de impacto 
ambiental de Papelga para de
nunciar que o verquido de 50 mi
ligramos de sólidos en suspen
sión por litro no río Xubia, está 
ben por riba do que autoriza a le
xislación que son 25 miligramos. 
Asemade, consumirá 40 miligra
mos por litro de osíxeno cando 

· o máximo permitido son seis 
gramos. 

Outra obxección de ADEGA ao 
proxecto públicamente gabado 
pala conselleria de lndústria, é 
que o verquido previsto ao río 
Xubia non será compatíbel coa 
toma de auga potábel para Fe
rrol, situada a dous quilómetros 
do lugar no que será instalado o 
emisário da fábrica. Diariamnen
te deitaranse no río doce millóns 
de litros de auga e 600 quilos de 
sólidos en suspensión (que equi
valen a 50 miligramos por litro de 
auga), 18 quilos de fósforo (1,5 
miligrtamos por litro), e 120 de 
nitróxeno (equivalente a 1 O mili
gramos por litro). A demanda 
bioquímica de osixeno será de 
500 quilos por día. Esta previsto 
un arrastre nos verquidos de adi
tivos como o almidón, coloran
tes, desespumantes, axentes de 
retención, bactericidas, sulfato 
de alúmina, carbonato de sódio 
e produtos químicos para o blan
queo, tais como o peróxido de 
hidróxeno 

O proxecto ven continuar unha 
traxectoria de . aproveitamento 
das materias primas (Madeira, 
Auga e Electricvidade), que se 
consideran baratas, pero realiza
rá a transformación do producto 
fóra do país, segundo indica o 
BNG nas alegación que presen
tou ao director xeral do Meio 
Ambiente en relación co proxec
to de Papelga. Considérase gra
ve, no escrito, que se subvencio
ne con fondos públicos unha in
dústria que vai criar tan poucos 
postas de traballo cando coa 
mesma cantidade se poderia 
criar moitos máis. -Esta forte can
tidade entregada para a cons
trucción da fábrica serviría para 
solucionar ou paliar problemas 
básicos como o do recorte dos 
caladoiros, o impulso á pequena 
e mediana indústria madeireira, a 
recuperación dos montes quei
mados, o apoio á agricultura e ás 
industrias de reciclaxe de papel. . 
Criticase- tamén a expulsión pre-
vista dos benefício's de Papelga, 
que configurarán a estrutura, 

. dunha empresa de enclave. 

lndústria de 
desintegración 
Esta decisión de alcance para a 
poi ítica forestal afectará tanto á 
calidade do monte como á in-

. dústria da madeira. O monte es
tará ainda máis orientado cara a 
indústria de desintegración. 
Ence, a Celulosa de Navia, e as 

'fl.. FORTE 
CANTIDADE 
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ENTREGADA PARA A 
CONSTRUCIÓN DA 
FÁBRICA SERVIRIA 
PARA SOLUCJONAR 
OU PALIAR 
PROBLEMAS 
BÁSICOS COMO O 
DOS CALADOIROS E 
O DA PEQUENA E 
MEDIANA INDUSTRtA 
MADEIREIRA' 

amenazas da planta de Papelga 
e de Euro Galicia Forestal (na 
que ten maioria o grupo sueco 
Stora, despois da venda da Feld
mühle da sua división papeleira), 
abrigan tanto á replanta de duas 
espécies como á marxinación da 
pequena e mediana indústria de 
transformación. Se as indústrias 
de celulosa de Lourizán e Návia 
suman unha demanda de un mi
llón de metros cúbicos de euca
lipto, .a de Papelga requerirá 
arredor de 200.000 de pino. 
Unha segunda planta de pasta 
Kraft demandaría ainda medio 
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millón de metros cúbicos de eu
calipto. A todo isto hai que· su
mar o que actualmente consume 
a indústria do taboeiro de fibra 
(180.000 metros cúbicos de 
pino), mais dos 115.000 metros 
que require a indústria de taboei
ros de media densidade (MDF) e 

. os 90.000 metros cúbicos de eu
calipto groso e madeira doutras 
espécies que procesa a indústria 
de contrachapado. Pola sua ban
da, o aserrio consume 2.200.000 
metros cúbicos de madeira sen 
descortizar. 

Córtase moita máis madeira 
da que o monte produce e os 
empresários do aserrio ·non com
prenden como se poden instalar 
novas indústrias de. desintegra
ción con fortes subvencións pú
blicas, cando a que hai non dá 
chegado para a de taboeiro. 

O plan Galicia Unida contra o 
Lume no que a Xunta ten previs
to investir nunha primeira etapa 
1.652 millóns de pesetas, com
prende a apertura de pistas e de
vasas que está a ser criticada en 
todo o mundo como unha pési
ma solución para os montes 
queimados xa que aumenta a su
ceptibilidade de erosión naque
les montes ·recentemente afecta
dos polo lume. 

As queixas contra a poi ítica fo
restal por omisión da Xunta son 
cada vez mais numerosas. A 
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PEPE CARREIRO 

Asociación pota Defensa da Ria 
ven de remitir un escrito ao pre
sidente da Xunta no que esixe o 
desma~telamento do complexo. 
Celulosas-Elnosa, de Lourizán, 
que formaba parte das promesas 
eleitorais do partido de ·r:=:raga. A 
Asociación · entende . que non é 
preciso construir novas fábricas 
de celulosas cando existe sobre
producción no mercado, como o 
demostra o recente peche tem
poral da fact.oriá de Ence. O. in
vestimento de doce mil millóns 
suporá a criación, segundo a 
empresa, de vintencinco -postas 

- de traballo. o 

'CORTASE MOITA 
MÁIS MADEIRA DA 
QUE O MONTE 
PRODUCE E OS 
EMPRESÁ;__R___,,10,....,,,,S....,,D,,,.....,O=-----
ASERRIO NON 
COMPRENDEN COMO 
SE PODEN INSTALAR 
NOVAS INDÚSTRIAS 
DE DESINTEGRACIÓN 
CONFORTES 
SU BVENCIÓ..,.......,N""="'S ,=----

-CORTINAS DE EUCALIPTo.s-auE ASASINAN 
A NATUREZA 

No número 422 de A Nosa Terra, avísase da entra
da das celulosas portuguesas na GalizQ no merca
do do eucalipto, unha árbore maldita para aterra. 
Non para a Galiza, para a terra. As celulosas portu
guesas son moi cultas e están moi ben preparadas. 
Antes de nada, quer dicer, de guindarse á rua, pre
paran ao público. Ao público culto, sobretodo. No 
semanário de artes, ideas e letras O Jornal de Le
tras, puídose ver durante várias semanas un anún
cio a favor. dun libro que o dicia todo sobre o euca
lipto. A favor, claro. Eran grandes· anún~ios. E avi
saba: ninguén pode falar sobre o eucalipto se non 
leu este libro. . 

Agora só falta que se anúncien na Galiza, nas 
páxinas literárias se é posíbel: compre convencer 
aos irreductíveis. E os irredutívels para as celulosas 
lusas están seica entre os que len os semanários 
de literatura e as páxinas ou suplementos literários 

·dos xornais. Estarán. 

O eucalipto seca a terra. Sé.bese, simplemente, 
co paso do tempo. Non compren, a quen non as 
ent(3ndemos, certas explicacións científicas que 
queren demostrar o contrárió. Mais non só queiman 
a terra. O eucalipto, en . todas partes e na Galiza, 
estropea a paisaxe. E isto confírmanolo un xeógra
fo (profesor de xeografia de profisión), que é á vez 
un grande escritor: Julien Grack (Louis Poirier, civil
mente). No seu último libro, un espléndido libro de 
viaxes oride se acaba odiando como el o obxecto 
visitado, chama a Italia (páxina 23) "Cortinas de eu
caliptos, chantados de cen en cen metros, que asa
sinan e perden a natureza da campiña romana, 
igual que ocorre na Gal iza e Asturias". 

Entre a máis que incerta razón científica das ce
lulosas portu@uesas e a razón literária (e non só) de 
Julien Gracq, pódese elexir. Ficamos coa do fran
cés. O 
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Segundo o informe realizado por González Bemáldez para a CEE · 

O eucalipto extende polo lume a sua. expansión n~tural 
e non debe ampliarse o seu·cultivo éon subvencións 
O eucalipto inza por si 
próprio, pola sua 
pretendida rendabilidade 
e por efecto do lume. 
Pretender subvencionar a 

-extensión desta espécie 
con fondos públicos é 
unha aberración. Esta 
conclusión, que pertence 
a un dictamen encargado 
pala CEE sobre a 
extensión do eucalipto no 
Norde peninsular, recebeu 
fortes críticas da dirección 
xeral do Forestal da Xunta 
de González Laxe, que a 
calificou c;!e inspirada polos 
ecoloxistas 
O estudo foi realizado por Fer
nando González Bernaldez, cate
drático de ecoloxia da Universi
dade Autónoma de Madrid, ao 
frente dunha equipa multi-disci
plinar. González e os · seus cola
boradores redactaron unha sín
tese con interpretación integrada 
dos efectos des te espécie en 
todo o litoral Cantábrico e na Ga
liza. O profesor Bernáldez co
mentou os resultados da irwesti
gación para A NOSA TERRA 

'HAI UN VALEIRO 
QUE FAVORECE ÁS
INDÚSTRIAS QUE 
UTILIZAN O , 
EUCALIPTO, APOIADAS 
POR UN CONXUNTO 
DE EMPRESAS E 
INTERESES 
FINANCIEIROS 
PODEROSOS E BEN 
ORGANIZADOS' 

Crise dos usos do solo 
En que conclusións se basea o 
seu estudo? 
Constata a coincidéncia do im
pu1$o do eucalipto cunha situa
ción de desorientación e crise 
dos usos do solo, agravada pola 
adesión da .España á CEE. A cri
se afecta, a usos tradicionais
como a gandeiria e vai acompa
ñada da falla de tempo par mo
dernizar ·aspectos arcaizantes asi 
como de medidas na sua contra. 
O xogo de medidas pode criar 
situacións inxustas para a Galiza, 
consolidando usos de menor be
neficio e númer9 de empregos 
por superficie, perxudicando ou
tros que quedarian reservados a 
territórios europeos de priviléxio. 
A situación actual favorece se
gundo a sua opinión a expasián 
do eucalipto? 
Na situación actual hai un valeiro 
que favorece ás indústrias que o 
utilizan, apoiadas por un conxun
to de empresas e intereses finan
cieiros poderosos e ben organi
zados. O uso do eucalipto tal e 
como se observa na práctica, é 
estragador. O estado descuida
do das plantacións, é outro dos . 

aspectos que chaman a aten
ción, asi como ós riscos de in
céndio, a auséncia de cuidados 
no cultivo, a selección xenética, 
as cortas desaxeitadas etc. Fosi-
1 ízanse así os usós da terra e im
pídese a modernización de usos 
tradicionais e a sua reinstaura
ción de xeito que se fai máis difí
cil a procura de alternativas. A in
dústria pasteiro-papeleira é moi 
intensa el'l'- capital, altamente 
contaminante, xera proporcional
mente pouco emprego e engade 
pouco valor á matéria prima por 
ela transformada se se compara 
con outras alternativas. 
Cal é o efecto do eucalipto so
bre a calidade da terra? 

No estudo apreséntase un resu
me da bibliografía e sobre os 
efectos polémicos que ten sobre 
o solo e a auga, que interpreta
mos á luz das nosas observa
cións sobre a vexetación acom
pañante e remplazante. Pero· non 
é cousa de se extender sobre 
cámbios que requerirían moitísi
mos anos cando os solos gale
gos están a deteriorarse cun rit
mo moito máis rápido como con
secuéncia dos incéndios. Á vista 
desta realidade, resulta impru
dente fomentar a ocupación ma
siva por coberturas contínuas de 

arbores pirofíticas (adaptadas a 
se propagar polo lume), como 
son o piñeiro (pinus pinaster) e o 
eucalipto, nun fondo de vexeta
ción como o da toxeira-uzal ga
lega (que se desenvolve moi em
pobrecido en espécies dentro e 
arredor dos eucaliptais). Esta úl
tima vexetación, que tamén é pi
rofítica, é froito dunha evolución 
adaptativa na que o lume tivo 
parte esencial. Desde tempos, os 
labregos amañaban o monte con 
lumes controlados que non tiñan 
moita incidéncia pola enerxia ca
tiva que desprendían. 

'Jr..s SUBVENCIONS 
AO EUCALIPTO 
SERIAN DADAS CON 
GRAN ENTUSIASMO 
POR MOITOS PAISES 
QUE PREFIREN QUE 
AS -FÁBRICAS DE 
PAPEL E ESA CLASE 
DE BOSQUE ESTEAN 
AQUI NA GALIZA E 
NON NOS SEUS 
TERRITÓRIOS' 

Hoxendia, a enerxia que libe
ran os lumes é grandísima e faille 
moito mal á terra. Antes, a gan
deiria e a recollida de materiais, 
vexetais etc. actuaba como esta
bilizador. A expasión masiva e 
contínua do eucalipto é un factor 
importante de empobrecemento 
da diversidade biolóxica. Ao non 
consideralo de feíto como un 
cultivo, senón como un uso fo
restal, ese efecto é moi impor
tante. E xunto co descuido das 
plantacións, chama · a atención a 
divagación do eucalipto. Sobre 
todo no Sul da Galiza onde a sua 
implantación espontánea faise á 
costa de outras formacións. 

Aumentar a diversidade 
Que clase de recomendacións 
ten o estudo? 
Pensamos que un uso bon de 
subvencións e subsídios seria 
apoiar os usos do solo de signifi
cación ecolóxica positiva para 
aumentarmos a diversidade e 
textura da paisaxe. A nosa reco
mendadón vai para un programa 
forestal integrado que reequilibre 

o seitor forestal español, tan in
clinado á produción de madeira 
para a indústria de desintegra
ción. 

Pois que a extensión de super
ficies de eucalipto está a produ
cirse nestes momentos de xeito 
espontáneo e a taxas elevadas, 
non se debe promover con sub
vencións tal como fai a indústria 
celulósica. Esas axudas débense 
reservar para os usos antes cita
dos e para ordeamento e mellor 
xestión do eucalipto, intensifi
cando a sua producción e mello
rando os cuidados do cultivo. 
Oeste xeito redúcense os riscos 
de lumes ao tempo que se po
den facer cortas a maior prazo, 
melloras xenéticas, etc. Poderia 
así inclusa duplicarse a produc
ción por unidade de superfície 
ao tempo que se plantexa a re
ducción de superfície adicada ao 
eucalipto. Os cálculos indican 
que deste xeito poderia atender
se mais xenerosamente á de
manda de pasta. Os fondos co
munitários terian de entregarse 
para esa ordenación, coa contra
partida de fixar unha porcentaxe 
de redución de superfície de eu
caliptal por cada certa cantidade 
do mesmo intensificada. Para 
ese mesmo propósito seria de 
razón usar fondos da loita contra 
incéndios, que seria ben ,máis 
eficaz se fose preventiva. A su
perfície recuperada ao eucaliptal 
terian de se lle reservar usos 
ecolóxicos, como a produción de 
madeiras de calidade e á gandei
ria. Outra recomendación é a de 
limitar drásticamente o uso de 
maquinária para implantación e 
cortas, así como os tamaños 
máximos das masas uniformes. 
Tamén seria· preciso establecer a 
previsión duns fondos para re
conversión e recuperación do te
rreo. 

Críticas da Xunta 

Estas conclusións foron mal re
cibidas pola dirección xeral do 
Forestal e do Meio Ambiente da 
anterior Xunta 
O que é grave é que o eucalipto 
se faga masívo e endémico ao 
ser apoiado por poi íticas de sub
vencións, por parte por exemplo, 
da CEE. Se o eucalipto medra 
por si mesmo e pola sua preten
dida rendabilidade esas subven
cións serian negativas. Trátase 
de ·subvencións que serian da
das con gran entusiasmo por 
moitos paises que prefiren que 
as fábricas de papel e os euca
liptos estean aqui na Galiza e 
non nos seus territórios. Co noso 
informe pretendemos que a CEE 
non dea subvencións para o eu
calipto senón para racionalizar 
cultivos. Coidamos que estas re
comendacións non teñen nada 
de radical e que son compartidas 
por moita xente. Por eso é de 
notar que haxa quen se escan
dalice porque aparentemente as 
nosas conclusións coincidan 
coas dos ecoloxistas e incluso 
coas dos nacionalistas. Debe
mos pensar que nesa parte dos 
seus programas, levan razón. 
Con esoutras posturas arcaicas 
perante o movemento ambiental, 
hai quen pensa que o termo eco
loxista ten unha connotación ne-

. gativa. De feito, os ecoloxistas 
representan entre nós a fracción 
da povoación máis informada e 
a que mellar representa a ~ -
lidade do cidadán dos paises 
máis avanzados e civilizados. o 
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G ALIZA-EUROPA / 

Non está c~aro que se· produzan· as-rotacióris dos parlanient$rios
que permitirian dar p~so aos representantes galajos 

• Os precios subirori . na 
Galiza oito veces máis ca 
non resto do· estado. o índi
ce do custe da vida aumentou un 
0,9 por cento o m-es pasado na Os temas -vitais para Galiz? Galiza, fronte.ao 0,2 por cento no _ 
resto do estado. 

sen incidéncia no Parlamento Europeu Oeste xeito o IPC acumulado 
durante o 1990 é do 2,7 por cen- / 

_ to na Galiza frente ao 2,2 por 
- Rataél La Reina, responsábel - cento_ no .Estado español. .A.E. 

A política da CEE está a 
ter unha incidéncia clara 
na Galiza. Os problemas 
da frota ou os lácteos son 
derivados e causados pola 
política comunitária, pero 
o noso país non ten unha 
capacidade de presión e 
estes nen tan sequer teñen 
un~ reflexo no Parlamento 
Europeu. Por outra parte, 
o an úncio de rotación 
entre os partidos -
integrantes nas tres 
coalicións nas que ian 
insertos os partidos 
galegas, realizado durante 
a campa eleitoral, non está 
claro que se vaia producir. 

O Parlamento europeu non exis
te para Galiza. A información que 
se ten sobre as decisións comu
nitárias e, maiormente, sobre a 
actividade do Parlamento euro
peu é case nula. Pero pior ainda 
é que Galiza non exista para o· 
Parlamento europeu. Os temas 
vitais nestes momentos para o 
noso país non teñen incidéncia 
na cámara dos estados comuni
tários. 

Partidos galeguistas estaban 
integrados en tres candidaturas 
que conseguiron escano. Coali
ción Galega concorria co PNV na 
Coalición Nacionalista, saindo 
eleito deputado o basca Sabino 
Angoitia. O PNG-PG coaligábase 
na Europa dos Pavos xuntamen
te con EA O seu deputado é o 
líder basca Carlos Garaikoetxea. 
Pala sua banda o PSG-EG for
maba parte da coalición Esquer
da dos Pavos, liderada por X. 
Maria Bandrés, dirixente de EE e 

, ,_,,,__ , • ,,,, ,,,,, - •s 

'~:{ ~-- ~i 
-id : ~soca i 

de Política Institucional de Eusko __ De Abnl a Abril a diferéncia é 
Alkartasuna afirmaba que: "non ~e tres décimas máis nos pré- · 
está p-revisto o relevo. Se Carlos c1os galegas, que ascenden o -
Garaikoetxea sé apresenta á pre- -- 7 ,3 por cento.. · D 

actual parlamentário europeu. 
Nos partidos de ámbito estatal 

sairon eleitos Fernández Albor e 
Pio Cabanillas polo PP e Váz
quez Fouz polo PSOE. 

Tres parlamentários 
bascas 
O seguimento realizado polos 
candidatos galegas e polos se1:Js 
partidos é case nulo. Antón Oli
ves, cabeceira do PNG-PG, está 
praticamente retirado da política 
e o seu partido non fai un segui
mento do Parlamento europeu. O 
PNG-PG estase planteando ta
mén a rutura da coalición, consi
derando un erro, no seu último 
congreso, esta alianza. O lema 
da sua campaña era "Miremos 
por nós" . 

Na Esquerda dos Pavos o 
PSG-EG ten encarregado dos 
asuntos europeus a Manolo Ba
rreiro, mentres que o candidato 
Gonzalo Vázquez Pozo tamén se 
alonxou, · nos últimos meses, 
bastante da actividade poi ítica. 
Na oficina de X. Maria Bandrés 

si9éncia, de Euska~i, com9 pare- - • 0 modelo de Policia Ato-
ce probabel, habera rotacron, se- . , . 
nón todo . quedará como está". nom1~a~ Nuns ~eses a ):(unta 
Ainda asi, antes que ,o PNG_ en- anuncr~r~ cal va1, s~r o mod~lo 
traria 0 representante _de Esque- de_ P?lJ?'ª autonomrc~ escolh~~ 
rra Republicana e -taméri 0 se-: para rm~lantar ~é'.1, Gallza. _Confrr 
gundo representante de-EA mase asr a dec1s1on d~ cnar este 

Pala' sua bana· a R d : carpo na nosa comurndade. N~n 
, o rrguez · · - t M Fraga afrr 

. Peña declaro.u que -"Garaikoet~ pnme_1ro momen <? . . = 
$ xea díxonos que se nós quería- mara que ,se pod1a seguir~ m~ 
:~ ~ mos haberá rotación, tere.mos · d~lo _catalan, P~!"º agpra hai retr-

- ·,_ :::::i que pensar se nos interesa" cenc1as e presrons por p~rte de 
~ - _ - .. , , _ · certas empresas de-segundade. 
~ A contrad1c1on e unha cons- Por outra banda tamén a Xun-
> tant~ entre as deciaracións dos ta anuneiou que en breve tempo 
~ partido~ g~legos e dos partidos - se vai anunciar a sua posición no 
~ bascos, pors mentres os primei- tema das celulosas. O 

d~clararon - que .. a política comu-. ros dan por .. sentado que van -
nitária que_ nós levemos a respei- aceder os seus parlamentários, • Solución para 3.500 pro
to da Galiza depeñcte única e ex- en Euskadi _non n-egan o -pacto, fesores. Máis de 3.500 prófe
_clusivamente do PSG-EG"-. Esta pero afirman que ainda é moi sores provisórios de EXB ·veran-
coalición ten recoñecido tamén cedo -para talar diso pois, como . se abrigados a elexir novo desti
os cargos de adxunto ao parlá- afirmaban en · Euskadiko Ezketra no no mes de Setembro polo que 
mentário e secretário, pero, de _"o tempo de pe[manénc.ia vai en máis unha vez terán que cambiár 
momento, nengun deles ·é ocu- ,relación aos votos conseguidos - de residéncia. A UTEG-INTG si-
pado por un galega. -polos respectivos partidos". En nala que cada ano aumenta o _ 

Os responsábeis de prensa do - EE r:ecoñecen o pacto pero afir-_ número de profesores proyisó- -
PNV afirman que "apresentamos man que "o máis importante non - rios, arrastando nunha média de 
moitas proposicións con temas é o europarlamentário, senón 8 anos, "co que ten de negativo· 
gálegos, pero leva bastante tem- que hai _que rotar tamén no ad- tanto para ó en sino como para 
·po recopilalas". Pola sua banda · xunto e-no secretásrio; a entráda os profisionais". · 
na sede central de -CG. remitíron- do galega habéria que estudala A reivindicación de suprimir 
nos á sede do parttqo en Ouren-:: no cuarto ano de lexislatura". - esta provisoriedade estivo pre-
se, cidade na qoe é militante o Pala sua banda o responsábel sente nas taigas que celebraron 
seu candidato - Xosé. Posada, de relacións exteriores do PNV esta, semana. D · 
pero non puderon darnos expii- recoñecia que -"o relevo deberá 
cacións das suas iniciativas. ser tratado cando proceda, can-

do chegue o témpo". · 
A rotación prometida 
Cando se vai cumprir un ano ·das 
eleicións á cámara europea non 
está nada claro en canto ás rota
cións prometidas . oa campaña 
eleitoral para que asi pudesen 
aceder ao parlamento os candi
datos das distintas coalicións. 

Mentres tanto _ a_ Plataforma 
para a Defensa do Sector Pes
qveiro intenta conseguir · o xeito 
de facerse escoitar en Bruxelas 
e presionar na- C_EE, tendo pre
visto desprazar a alguns dos 
seus representantes a sede co-
mun itária. - O . ~ 

EVALUACIÓN AO GOVERNO AUTONÓMICO 
a: 
<( 
~ 

-x 

GEN. DIAS. NA LISTA NEGRA 
O Partido Popular quixo mostrarlle a_ España 
o seu xeito e maneira de governar, utilizando 
os "Gen Dias" do seu buque insígnia: a Xun-
ta. · 

Foi un Governo de Trinque pero con cheira 
a naftalina., xa que se amparou na rodela es
magaqora da maioria, felonamentc perdida, 
reconquistada.· - _ · 

. · Desde un primeiro momento M. Fraga ten
tou d'arlle ao seu mandato unha dimensión 
.de estado, cor;nezando a zoquear-polas auto-
nomías históricas e rematando cun maratón 

. ·ministerial en Madrid. . 
Tentou asimilarse, desta manerra, aos ver

dadeiros presidentes comun-itários, o catalán . 
e o basco, pero Madrid evidenciaría o calado 

, autonómico de M. Fraga; o zascandileo mi
nisterial non 1mpediu contemplar a sua clau
dicaci_ón ante Felipe González nun tema de -
capital i'mportáncia: o oas autovías. O _seu 
alelamento ante Felipe González trouxo as 
prin;ieiras desave'nénclas no seu gabinete co 
anúnci'o, _de broma; dixo,' de demisión por 
parte de Xosé C-uiña, -

-A. EIRÉ 

A posición reivindicativa ante a Moncloa 
prometida na campa.ña- dos "zapatóns lar~ 

. gos" e crida por uriha boa parte dos seus 
votantes, deixou paso' á concórdia subxu
sante, xa tradicional na Xunta. A financ iación 
autonómica non- foi modificada e os 16 mil 
millóns para o fomento ·do idioma esqueci-
dos nas arcas do Tesauro. - _ 

Semanas despois, en Astúrias, claudicaría 
outravplta e trocaría a comprensión no traza
do _ das-·autoviás pala "non inxerénda" no 
tema lingüístico, conculcando, deste xeito, a -
nasa própria lexislación. · · · -

Nos grandes temas de -governo interior:· 
é;igro, pesca, política forestal só houbo pro- , 
mesas e un ha espécie de oración-xacul:atória 
dirixida a un ente sen 6oncretar. As únicas 
actuacións ·reais, o plan de incéndios cheira
·ban a fume caciquil e onde hai fume hai 
lume. - -

Outra das grandes promesas, a austerida
de·,- foi montada sobre o número cabalístico 
dos 11 .1_ cargos e desmontadµ unha e outra 

vez c'oas 14 contratacións irregulares por dia 
e o aumi;mto de· persoal de cónfianza. _ 
· · Quedáballe a M. Fraga a hónestidade. O 
Caso Naseiro veu empañar esa prata da que 
o Presidente da Xunta alardeaba unha e oLi-
tra vez. -

O bato aumentaba ao ritmo que o funda
dor do PP apar_ecia nas conversas sum_ariais 
dos seus amigos Naseiro e S_ánchís, como 
se os seus resopridos cominatórios a todos 
os incrédulos servisén para oxidar as iniaxes 
dos seus colaboradores. 

As listas negras da RTVG soltaron pingas -
de tinta_ sobre -a patena que Fraga~loitaba, 
cada vez máis malumorado; por apresentar 
como 1,m cruxol. Est~ vez· non podía alegar 
descoñecimento, nen delegar responsabili-
dades. -

De momento os nacionalist~s xa peden a 
sua co~parecéncia no Parlamento para per-:
guntarlle se o .Caso Naseiro influe na· sua po-
sición ante Madrid. . . -

Xa haí quen puxo estes Cen Días na lista 
negra... - - - o 

•Fraga culpa "aos de an- · 
tes" da colocación do'~ mi
crófonos. "Pé~soas que veñen 
doutros-tempos e- que saben fa- · 
celo" son os autores da colóca~ 

' ción pe tres micrófonos nós des- -_ 
pachos da TVG, segundo afir-

-mou Manuel Fraga. 
A comp~ñia da RTVG denun- - -

ciou no xulgado a existéncia de 
tres micrófonos nos despachos 
do director do ente, Ramón Vllot 
e no do director da TVG, Rodil 
Lombardía. ' -

Afí'rmase que o descobrimento 
realizo use hai unhas - semanas .· 
peró que non transcendeu pala 
importáncia que acadéiron ·as 
"listas negr:as". 

A Xunta contraataca deste xei-
to contra o PSOE, autor da.filtra
ción das listas, devolvéndolle 
unha pataca quente. ·os respon- _ 
sábeis da RTVG e da .xurita que- . 
ren que tanto ~-xuíz como a poli-

. cía ·cheg(len ao 'fin-al do asunto e 
os ci.Jlpábeis paguen a- sua pena 
por este feito delictivo. O 
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CRISE COMERCIAL . . . . 
- ·Da auditoria ao Parlamento, pasando polo· Xulgado . 

Fexdega-J a gran feira-exposiciórl de Galiza, 
en sitúaclón de · parálise · · 

. • XOSÉ CASTRO RATÓN/VILAGARCIA 

A Feira-ExpÓsición para o 
. Desenrolo Agrícola ·e 
- Industrial de Galiza 
(Fexdega), con 25 anos de · 
história -todo un avance . 
na época...:_ está hoxe 
paralizada ante as liortas 
personais e a forte · 
conflictividade interna. 

Fexdega, nasceu hai 25 anos; de
safiando a mentalidade empresa- · 
rial do seu tempo, cando a inicia
tiva das feiras comerciais era un 
atrevimento. de modernidade. Se
guíronlle vinte ~nos de crecimen
to monótono, até que na edición 
de 1985, apareceu á fronte. da 
sua dirección untia equipa de xó-

. venes técnicos que impulsaron 
unha nova imaxe de feira actual ·e 
dinámica, provocaron unha viraxe 
na traxectória anterior á . procura 
dunha estabilidade, profisionali
zación e proxección cara o futuro, 
semellai::ite ás outras experiéncias 
que triunfaban no noso· entorno 
económico, Galiza e Norte de 
Pbrtugé;il, . sen distanciarse do mo
delo europeo de feiras cornerciais 
para vilas de tipo médio, como Vi
lagarcia, no marco dunha comar
ca precisada dun centro capitali
zador para a sua proxección cara 
fóra. 

A nova etapa durou dous anos, 
até que o patrón institucional que 
está tras' da equipa d,irectiva, o 
char:nado Consórcio Pro- Feiras 
(tomposto, entón a partes iguais,. 
polo Cohcello de- Vilagarcia e 
mais a Cámara de Comércio), da
quela en p~rfeita comunión de in
tereses entre si, impuxo unha vol
ta atrás cesando a nova equipa 
-dirixiran Fexdega nas edicións 
de 1985/6-, súbstituíndoo por 
ci1:Jtra que ía encabezar novamen- : 
te Gumersindo Rodríguez Eirea·, o 
sempiterno e impermeábel .Presi- · 
dente do Comité Executivo, orga-

. nismo que dlrixe formalmente 
Fexdega. 

Forbn visíbeis por tempo un has 
· pintadas na rua coa lenda: "Sin
do, alcalde, Rivera, contábel", .. 
que pretendian evidenciar a cu
riosa relación que, loxicamerite, 
debia haber entre o alcalde· Rivera 
Mallo e quen tora o seu patrón 
empresarial; xa que antes da' ace
der á alcaldia fora o responsábel 
administrativo da empresa cons
trutora de Rodríguez Eirea. 

A forte contestación popular, o 
rechazo do sector empresarial 

· máis progresista e profisionaliza
do, sumado o evidente fracaso na 
xestión feiral e unha volta atrás da 
imaxe, incluida a pomposa cieno- · 
minación de Fexdega como "Fei
ra-Exposición para el ·Desarrollo 
Agrícola e Industrial de . Galicia" ' 
-aí e nada a pretensión- fixó 
imposíbel a sua continuidade. 

Ao tempo trocouse a existente 
"comuniór:i de intereses" apare- · 
cendo n.a cena o forte protagoni's
mo de duas. persoas, desde 
aquela , irreconciliábeis neste 
tema: o alcalde Rivera Mallo do 
Partido Popular, desde o Conce-

.llo, e Pablo Vioque, dende a Cá
mara de Comércio. Pablo Vioque, 
secretário xeral da Cámara; da-

, quela protagonizou un sonado · 
trasvase de afiliados de Alianza 
Popul.ar a Coalición Galega; se
guindo os pasos de Xosé Luís · 
Barreiro·R.ivas., claramente respal-

dado palas ·bases da comarca de aceitando as razóns argumenta-
Arousa. - das polo sector da Cámara de 

·Rivera ·Maffo, o alcalde, impo- Comércio, considerándoo ñulo, 
ria, cunha interpretaCión dos Es- sentér.icia de consecuéncias im-
tatutos de Fexdega, moi "sui ge- previsíbeis no tocante á validez 
neris", na s·ua condición de Presi- das· actuacións levadas por aque-
dente do Consórcio Pro.:.Feiras, a" la equipa, nacida dese nomea
Xosé· Luis . Nogueira como Presi- mento agora "cuestionadó" xudj.., 
dente do Comite Executivo para 
1988, . nunha decisión recorrida 
polo ·outro sector diante das ,ins-
táncias administrativas· e xudi- 'Os IMPORTANTES 
ciais, toda, vez que na xuntanza D_E, FICITS SEGUNDO 
onde se· decid ira este nomeamen- ' 
to o resultado final fora de cinco A AUDITORIA, FORON 
votos a favor e sete en contra, se COMPENSADOS 
ben o alcalde entedia que os vo-
tos "en contra" non tiñan validez NALGUNHA MEDIDA 
ao .tratarse de escoller dentró POLAS 
dunh~ terna pechada e entender, SUBVENCIÓNS, PERO 
el, que o resultado era: 'cinco a fa- O CERT:O E'-QUE TODA 
vor do seu candidato, e cero a fa- 1 ' 

vor de cada· un dos outros dous, A ACTIVIDADE DO 
considerado como abstencións CONSO' RCIO NON 
os · votos "en contra". Recente-
mente o Tribunal Superior · de · DEU MÁIS QUE 
Xustícia da Galiza .senlenciou a PERDAS' 
nulidade · daquel momeaménto, • · ------------

Reclamación xudicial 

cialmente. 
Na pasada edición de 1989, 

Fexdega volta mudar de Presi
dente Executivo, séndoo agora o 
co·ncellal popular Carlos Pérez, 
cunha atitude evidente de disci
plina e fidelidade ao alcalde. Este, 
á vista da experiéncia do prede
cesor, varia a traxectória e imaxe 
própria á frente da equipa directi
va, evitando protagonismos pú
blicos e impondo a preséncia dun 
profisional como Director Xeral, · 
función que asumiu sen demasia
do éxito .xa que non chegou a re
matar°a, tarefa, cesando antes de 
qué finalizase o período para o 
que foi contratado. A función 
asignouselle o economista Xosé 
Luís Castromán -xerente, á sua 
vez, da empresa "Caravel", de 
Santiago- deixando a Rodríguez 
Eirea, agora como "asesor execu
tivo", loxicamente con "mando en 
praza". .. 

O pasado ano supuxo un creci
mento de conflitividade interna no 
Consórcio Pro-Feiras, até o límite 

contra o" cese de Vioq~ 
O alcalde Rivera Mallo ten agora 
s~gurada ~ maioria de votos-no 
Consórci9, logo de cesar aos 
vocais en representación da 
Xunta, que substi~tiiu por outros 
do seu partido e a Pablo Vioque, 
a este último amparándose nun 
infrome da ConselJaria de lndús
tria que sinala[ia .)ncor:npatibili
dade entre ·as suas condicións 
de Secretário da Cámara de Co
.mércio e vocal feiral". Ante este 
acorde de cese, os representan
tes da· Cámara de Comércio de
cidiron "nen partiqipar" nas xun
tanzas do Corisello de Adminis- . 
tración, entanto o·. alcalde -.non 
'repoña a Vioque xa ' que eriten
den que. repres~nta á Cámara 
de Comércio e semente :a eles · 
lles ·corr~sponde cesalo, non ao 
alcalde, . Por outra banda,m 
apresentaron reclamación xudi- · 
cial, .aceitada a trámite no Xul
gado de Vilagarcia coa que pre
,tenden unha senténcia favorábel 
que· .o6rigue a. Rivera Mallo a 
"tragar"· a participación de Vio
que no Consello de Administra
ción do Consórcio Pro-Feiras. 
Pr~téndese, polas partes ·en 

pleito,. que o xu~o resolva 
con · certa urxéncia, comezando 
as delixéncias pr,évias, coa com
parecéncia das partes, o pasa- , 
do 7 de Maio. 

Interpelación 
parlamentária 
Outro dos cesados, o parlamen
tário Seso Giráldez, pergúntalle 
ao Co11selleiro, Xoán Fernández, 
na comisión de lndústria e Co
mércio do Parlamento s.obre "o 
grau de coñecimento que ten 
este acerca dunha série de as
pectos institucionais e financei-
ros de Fexdega. . 

No limiar da pergunta, Girál
· dez afirma que· a actuación de 

'GIRALDEZ ACUSA ·. 
. AO ALCALDE DE 
. INSTRUMENTALIZAR 
A FEIRA PARA A 
POLÍTICA 
PARTJDÁ-R-IA_D_O-PP-,-

Rivera Mallo é "antidemocrática 
e totalitária" sinalando que ao 
rachar o alcalde coa Cámara de 
Comércio produciu un deterioro 
que "perxudica gravemente ao 
prestíxio da feira". 

Acusa ao alcalde de "instru
mentalizar a feira para a política 
partidária . do PP, alcanzando 
uns extremos intolerábeis" do 
que cita, como mostra, · "a opo
sición por parte de Rivera Mallo 
a reformar os estatutos apesar 
dos acordes do Consello de Ad
ministración, nomeamento dos 
seis representantes municipais _. 
no Conse[lo, esclusivamente en-

. tre membros do PP, sen contar 
cos outros grupos représenta
dos no consello e a integración · 
no Comité E'xecutivo de Fexde
ga c9n persoas relacionadas co 
PP, o"u do seu entorno familiar". 
Recórdalle ao conselleiro as 
conclusións do informe dá áudi
toria e máis a situación criada 
co cese de Vioque, a tempo que 
plantea se "ten o propósito; 
como conselleiro, de intervir en' 
Fe>!dega para normalizar o seu 
funcionamento" D 

de paralisar o seu funcionamento, 
a partir do acorde do governo da 
Xunta . -tripartita~ que decidiu 
impar . dous riovos vocais en re- . 
presentación institucional, inter- · 
pretando que así podia actuar en 
función da normativa feiral da. G.a
liza, dentro das suas comp.etén
cias. Na representación institucio
nal incorpórase o deputado auto
nómico do PSOE, Seso Giráldez, 
pala Consellarla de Agricaltura, e 
o destacado militante local de 
Coalición Galega, Santos Otero 
pola Consellaria de lndústria e 
Comércio, quen desde o primeiro 
intre toman partido a favor das 
posturas defendidas polo sector 
da Cámara de · Comércio, lidera
dos por Pablo Vioque. Ao mesmo 
tempo, incorpórase unha repre
sentación da organización patro
nal F.E.C.A., que co paso do tem
po tamén remata inclinándose 
polas posicións da Cámara de 
Comércio, en contradición co 
vencello político do seu represen
tante, Roque Varela que é do Par
tido Popu.lar. 

Neste curto lapso de tempo, o 
alcalde Rivera Mallo fixo un incrí
bel e permanente alarde de finura 
futbolística, con fintas continua
das, que lle permitisen sortear a 
situación de minoria en que se 
atopabá. O anedotário desta eta
pa é esperpéntico, acorde co su
posto carácter antropolóxico dos 
arousáns, terras nas que nasceu 
Valle-lnclán en cuxa literatura re
sultarían incríbeis. Houbo xuntan
zas, convocadas polo alcalde no 
local social da Cámara de Comér
cio, na que non só non participa
ron os vocais desta, senón que 
ao chegar atópanse coa porta pe
chada, pésie a estar en horário 
normal de abertura pública, en
tendendo os responsábeis da 
r:nesma que a reunión non tora 
"formalmente notificada". Reclá
mase a preséncia do notário para 
presenciar e levantar a acta para
lela, ao non estar conforme a par
te camera! coa forma de recoller 
os debates na oficial. A "inxénua" 
proposta do representante coaga 
Santos Otero, pedindo que se re
dactasen as actas e demais do
cumentación en língua galega, 
provoca a ameaza de dimisión do 
secretário, que se declara incom
petente para expresarse na nosa 
língua. Xeralmente, cando partici
pan a totalidade de vocais que re
presentan ao sector do Concello, 
non asisten os da Cámara, agás 
algun que vai de "observador", e 
ao revés. Cada parte cesa de 
imediato aos vocais que rachen a 
disciplina de voto en favor dos 
confrários. 

Auditoria 
Dentro desta dinámica interna, a 
Cámara de Comércio centrou o 
seu obxectivo na denúncia de 
irregularidades económicas e de 
xestión en Fexdega acadando, a 
finais do pasado ano, un acordo 
favorábel a unha auditoria "técni
ca" que finalmente foi adxudicada 
á empresa Arthur Andersen, co 
mandato de realizar unha análise 
da xestión económico-financeira 
e de administración de Fexdega 
nos últimos.cinco anos. 

Apesar dos atrancos que ato
paron. os técnicos da empresa 
consultora, o pasado 4 de Xanei
ro, facian o "informe provisório" 
-extensamente difundido nas 
publicacións da Cámara de Có
mércio- ~o que sinalan várias 

· "irregularida~:Jes" , entre elas: o 
posto de Director da Feira ·está 
vacante (sen que o Consello ,de . 
Administración estexa formal
mente inteirado), o nível de ocu
pación-actividade foi rnoi . pobre 
en todo o período analisado; e 
non hai nen plan estratéxico nen 
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definición de .obxectivos que ase
guren a continuidade da feira; ao 
que hai que engadirlle a eiva que 
supó11 a caréncia dun recinto pró
prio (as feiras fanse nuns terreos 
cedidos pola Xunta de Obras do 
Porto, Bstando en via morta o 
proxecto de desafectación para 
revertelos -.ao concello de Vi lagar-. 
cia, toda vez que aos responsá
beis da XOP non lles interesa ac
tivar este acordo de cesión entan
to non teñan asegurado un prota
gonismo próprio na organización 
e control de Fexdega); non dispor 
de recintó próprio impédelle ace
der a subvencións para infraes- · 
trutura ao tempo que cria unha 
disfunción patrimonial -nada é 
realmente seu- complicando a 
aplicación de termos contábeis 
como ''investimentos" e "gastos 
de exercício". 

'fi..s OBRAS DE 
REMODELACIÓ_N_D_A,.---
INFRAESTRUTURA DO 
INTERIOR DO 
RECINTO PARA A 
EDICIÓN DE 1990, 
COMEZARON ANTES° 
DE REMATAR O 
PRAZO DE 
APRESENTACIÓN DAS 
OFERTAS' 

Os importantes déficits, segun
do a auditoria, foron compensa
dos nalgunha medida palas suo
vencións, pero o certo é que toda 
a actividade do Consórcio non 
deu máis qu~ perdas, especial
mente as chamadas feiras mono
gráficas (moda, artesania, veícu
los ocasión, etc.). Sinala un curio
so procedimento contábel: "o 
Consórcio, rexista as subven
cións de Organismos Oficiais 
cando ten coñecimento, verbal ou 
escrito, da sua concesión. Desta 
forma aparecen como ingresos 
subvencións que logo non che
gan a materializarse". 

Arthur Andersen móstranse 
partidários de reformar os actuais 
estatutos que datan da etapa pre
democrática -1975- coa "ela
boración duns novas Estatutos 
que adecuen a estrutura organi
zativa do Consórcio aos cámbios 
que en todos os ámbitos da vida 
económica, política e social se 
produciron". As novas normas 
deberian contemplar a eleición 
dos membros do Comite Executi- · 
vo e mesmo do presidente por 
outro procedimento distinto ao 
actual. · 
- 'A auditoria expresa a necesida

de de que exista un Director Xeral 
da Feira que aporte a debida pro
fisionalidade ao certame e asuma 
o control da xestión financeira. 
Este <:;argo deberia ter permanén
cia e atribucións que aseguren a 
dedicacióri necesária para desen
volver a imaxe corporativa de 
Fexdega, maximizar a oferta de 
servícios e outros aspectos. 

As débedas· de Fexdega 
Os auditores confirman que "o 
Consórcio non apresentou decla
racións, anos 1986 e 1987, en re- ' 
lación ao LV.A., nen palas reten..: 
cións a canta do 1.R.P.F., de 1985 
a 1987. Por outra parte, fixéronse 
pagos a persoal de administra-

. ción, azafatas, persoal de vixián
cia e outros col.aboradores sen 
efectuar a retención do IRPF nen 
liquidar a Seguridade Social". 

·Calculan que a débeda tributaria 
e cos organismos da Seguridade 
Social, xünta ás previsíbeis· sari
cións e rec_ursos, podería ascen-
9er a ·nove millóns de pesetq.s. 

A respeito das consideracións , 
laborais s~nalan, tamén que "o In
terventor e.o Secretário dó Comi
té Executivo de Fexdega son fun
cionários do Conce!lo de Vilagar
cia'', crendo que na duplicidade 
de cargos pode haber incompati-. 
bilidade legal. Afirman que "du
rante 1989, o Consórcio transferiu 
ao Concello de Vilagarcía un im
porte de 600.000 pesetas, como 
pago da asisténcia e asesora
mento recebidos do Secretário 
do Consórcio e do seu Interven
tor". 

Rodriguéz Eirea, o 
factotum 
O aspecto máis morboso do in
forme auditor é o referido a gas
tos, especialmente' significativos, 
por reformas estruturais, repara
ción de conservación do recinto, 
que beneficiaron especialmente á 
empresa construtora de Rodrí
guez Eirea. Sinalan que "durante 
o exercício de 1989, observamos 

· gastos rexistados nos libros do 
Consórcio correspondentes a tra- · 
ballos, suministros e servícios ex
teriores e gastos vários por im
porte de 14 .. 778.000 y 1_.168.00 
respectiva e aproximadamente, 
pendentes da preceptiva inter
vención. Sen embargo, xa foron_ 
pagadas duas facturas por impor
te total de 2.434.000 pesetas, e 
entregando a canta por outra fac
tura un importe de 5.000.000. 
Ambos pagos foron realizados á 
empresa construtora propriedade 
do antigo Presidente e membro 
do Comité Executivo" (retírese, 
loxicamente, a Construcciones 
Rodríguez Eirea). 

Nesta liña acusatória, tamen si
nalan outra curiosidade: "De ' 
acordo co anúncio publicado na 
prensa por Fexdega, en relación 
coa apresentación de ofertas 
para a contratación urxente de 
obras de remodelación da in
fraestrutura do interior do rencin
to para a edición de 1989, o pra
zo das ofertas remataba o 30 de 
Maio de 1989. Sen embargo: as 
obras de acordo cos partes de 
traballo facilitados a Arthur An
dersen, comezaron durante o 
mes de Maio, quer dicer, antes de 
rematar o prazo de apresentación 
das ofertas; o Consórcio non faci
ILtou o acorde escrito procedente 
de adxudicacións das citadas 
obras a empresa construtora que 
as realizou. Esta empresa é pro
priedade do antigo presidente e 
membro do Comité Execut1vo, o 
importe total da obra seria de 
6.583.000 pesetas" (velaqui a ou
tra referéncia expresa a Cons
trucciones Rodríguez Eirea). 

Esta "revelación" pública levou 
.á Cámara de Comércio a editoria
lizar na sua revista "Demarcación 
cameral" de marzo o seguinte: 
"Non nos doen préndas ao afir
mar que, apesar dós pesares dal
~v:-'."' e, desde lago, de nós coa 
compracéncia doutro -léase Ri
vera Mallo, alcalde da cidade. e 
Presidente do Consórcio da Fei= 
ra- G. Rodríguez Eirea segue 
senda o factotum, mandamais ou 
xefe dunha Feira na que priman 
os intereses persoais e o prota
gonismo, .sobre outros intereses 
que deberian. prevalecer. A' per
soa que deica agora sen dúbida 
impediu en maior medida o en
tendimento entre os organismos 
que deben impulsar a Feira (Xunta 
·do Portó, Concello, FECA e Cá
mara de Comércio) é Rodríguez 
Eirea, ao que Rivera Mallo segue 
supeditado e os feitos asi o sina
lan, pésiª a que xa hai tempo que 
o Alcalde v.ilagarcianoJ agora ade
mais Senador do Reino •. deixou 
de ser administrativo da empresa 
construtura propriedade de Ro
dríguez Eirea". D 

P. ARLAMENTO 

A oposición rexeitou en bloca un proxecto continuísta. 
que aposta polo apoio á iniciativa privada 

O debate do orzamento subliña· a ~taita 
de autonomia· financeira da Galiza · 
• X.M. PÉREZ/SANTIAGO 

O debate do orzarñento da 
Xunta para este ano-puxo 
de nianifesto máis unha 
vez a impoténcia da nosa 
autonomia para abordar 
unha política económica 
soberana. Todos ós 
grupos' parlamentários, 
agás o socialista, _ . 
coincidiron co Conselleiro · 
de Económia en calificar o 
sistema de financiamento 
das comunidades 
autónomas como 
insuficiente, dependente e 
insolidário. Pero .mentres o 
representante do governo 
admite este modelo con 
correccións, as forzas 
nacionalistas considérano 
cómo un obstáculo para a 

como ·o da extensión territorial 
ou o do estarzo fiscal para reca
bar unha maior participación do 
FCI. 

A insuficiéncia do sistema de 
financiamento serviu de xustifi
cación ao conselleiro de econo
m ia para defender o endebeda
mento consignado no orzé,lmento 
(45 mil millóns da pesetas). Se
gundo Orza, esa é a única al~er
nativa posíbel nestes momentos 
á autonomia financeira. Este ar-

. gumento . si é compartido polos · 
grupos nacionalistas, que sen 
embar90, poñen obxeccións ao 
endebedamento cuestionando o 
destinq dos fondos . obtidos por 
este r.ríeio e chamando a aten
ción s.obre o impacto que pode 
ter en futuros orzamentos-· ao 
condicionar a actuación' do go
verno. 

autonomia financeira. 

O debate dos orzamentos de
mostrou, eritre ·outras causas, 
que non existen diferéncias notá
beis entre os elaborados . polo 

, góverno Fraga e os pastos en 
A discusión das cantas da Galiza prática polo executivo tripartito 
estivo presidida palas críticas ·aa . ou p·or anteriores governos con
modelo de financiamento da servadores. Segundo Xosé Ma
nosa comunidade. O próprio nuel Beiras, o proxecto apresen
Conselleiro de Economia, Xose tado no Parlamento ten a mesma 
Antón Orza, dedicou boa parte . estrutura de obtención e asina
da sua ·exposición a siñalar as ción de recursos, as mesmas ei
deficiéncias dun sistem_a que só vas e os mesmos tópicos xustifi
permite que o 2,5%, do orzamen- cativos que -os de anos anterio
to· sexa reflexo da nosa autono- res. "Todo fica igual" diria Beiras 
mia financeira (o 97,5% restant~ na sua intervención, antes de 
ven determinado palas transfe- perguntarse para que se elabo
réncias do governo central, os ran programas eleitorais alterna- ' 
tributos cedidos· e outros ingre- tivos e se predica o cámbio can
sos). do despois· se cópia o orzamen-

Ante esta situación·, que restri- to. 
nxe notaoelmente a marxe de A crítica do PSOE cenfraríase 
manobra de calquer governo, o en salientar a falta de austerida
executivo popular limítase a re- ,de no gasto programado, incum
clamar unha maior solidariedade príndose asi as promesas reali
de parte da administración cen.: zadas por Fraga. Fernando Sal
tral e das comunidades máis ri- gado, ex-Conselleiro de Econo- · 
cas. O PSOE agacha a caoeza e mia, acusaría ao actual governo 
afirma que as cantidades trans- · de despilfarrar o diñeiro público · 
feridas á. Galiza son suficientes. ampliando ·servícios, aumentan
Os nacionalistas pala ·sua banqa do os gastos de persoal e dédi
censuran as eivas do sistema e · cando os recursos do endebeda
as limitacións que corileva e soli- mento a gastos ~orrentes e non 
citar:i unha postura máis firme do ao investimento. 
go.verno galega. 0 -,PSG-EG, ·par O deputado socialista non tivo 
exemplo, pediu a elaboración . reparos en calificar os orzamen
dun -libro branca no que se reco- tos de conservadores e benefac-. 
lla a doutrina sobre · o Fondo de tares do s~ctor privado. Citaria . 
Compensación lnterterritorial Salgado ·as· subvencións previs
que defenderia Galiza. O docu- tas para entidades deportivas ou 
mento servi.ria polo menos para para mellorar bares e restauran
apresentar. unha ·alternativa ás tesr subvencións q~e, en · pala- · 
posturas que manteñen gover- bras do representante de C.oali
nos· como o andaluz ou o q:l.ta- ción, Galega:, Santos . Oujo, non 
lán, que enarbolan argumentqs están som_etidas a nengun con-

trol. Tamén o deputado coaga 
faria fincapé no crecimento do 
gasto corrente á hora de enume
rar ·os defectos do orzamento. 

Xan López Facal, un dos depu
t?dos . do PSG-EG, incidiria nas 
caréncias deses ga&tos lamen
. tanda a falta de programas para 
a normalización lingüística, do 
deseño dunha política forestal ou 
dun plan de promoción e conso
lidación industrial. Segundo Fa
cal, todo isto vese agravado pola 
arbitraried~dé na que se .progra
ma o gasto por parte do executi
vo expropriando competéncias 
ao Parlamento. . 

Estas son as principals críticas 
· ·ao orzamento que marcarán o 

¡primeiro governo Fraga. Crítico~ 
de toda a opQsición que os po
pulares se limitaron a escoitar e 
superar apoiándose na sua 
maioria absoluta. 

Niñguén quer a 
Portomeñe 
Se houbo un ponto no que toda 
a oposición coincidiu nas suas 
críticas durante o debate do or
zamento foi na 11ecesidade de 
q1Ue desapareza a éonsellaria da 
que é ti ular Víctor Manuel .Váz
quez Portomeñe. Todos~ nacio- -

. nalistas e socialistas, solicitaron 
a desaparición do departamento 
que leva o nome de "voceiro e 
Relacións lnstitucionais". 

· Repasemos os calificativos 
que se lle dedican á devandita 
consellaria. O BNG outorgoulle o 
pouco agradábel título de -"máis 
pintoresca, supérflua e inxustifi-

-. cábel que se rexista na história · 
das . institucións políticas -deste 
país". O PSOE indica que carece 
de fünsións que xustifiquen o 
seu orzamento. Coalición Galega 
ere que a ct1ación da oonsellaria 
responde só a razóns de equili
brio dentro do Partido Popular e 
o PSG-EG sinala que non cum
pre as funcións par;:i as ·qu~ foi 
criada. 

Crítica unánime que os vocei
ros da oposición aderezaron con 
intervencións realmente cáustt
cas. O coaga Santos Oujo mani
festou que e un luxo sibarítico ter 
a Portomeñe manexando a tele
visión e outras causas raras (léa
se listas negras). Xosé Manuel 
Beiras seguiu a sua senda e fa
lotJ_ de luxo asiático para a. caza 
de roxos. .// · 

Nengun portavoz dun governo 
conseguitJ acaparar tantas des
calificacións sen abrir a boca. D 
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pOLÉMICA APROBACIÓN DE ORZAMENTOS 

Obras e préstamos en función do ano eleitoral· 

O alcalc:te de. Lalin segue a técnica Cuiña. 
• DES!DÉRÍO MARTÍNEZ/LALIN 

O pasado 11 de Maio, con 
case méd io ano 
transcorrido, aprobouse en 
sesión plenária o ._ 
orzamento municipal para 
este ano . de entre
eleicións. os-- grupos da 
oposición l_alinense 
pla11texaron duras críticas 
sabendo que de nada 
servirían por contar o PP 

· con maioria folgada. o-
. confrontamentó do 

governo mais o · 
representante do CDS 
contra os concellais da 
oposición, (PSOE, PNG e 
Coordenadora Alternativa 
·de Lalin) chegou ao seu 
ponto culminante cando, 
tras m·áis de duas horas 
de debate, o alcalde · 
Crespo lgiesias perdeu a 
_calma e· ante as suas 
dedaracións abandonaban 
o pleno os representantes 
antes mencionados: Nada 
mais sairen, procedeuse á 
votación na que a 

- abstención do CDS e os· 
votos· favorábeis do .PP 
serviron ·para dar o visto 
bon a un orzame.nto ·de 
transición."-
Xa nunha notá de prensa da CAL 
de· poucos dia~ antes, poñíanse 

de manifesto os inconvenientes 
que esta agrupación · de esquer- . 
da e nacionalista ·atopaba neste
orzamenio. Centrábanse as suas , 
críticas en catro pontos: 

1-A tardanza con que foron 
apresentados, xa no quinto mes 
do ano para o que se aproban. 

2-Dos 492.000.000 totals, só 
132.500.000, ·nen o 27%, son in
vestimentos reais. Ademais, .de
les e·stán dados· pola Deputación 
(plan CAE) uns 104.000.000, e 
dos restantes hai 6.700.000 des
tinado? a pagar a 2ª anualidade 
dalguns · investimentos anterio-
res .. Resumindo, os investimen
tos do C-oncello de Lalin este anci. 
ascenden . a nen sequer 
20.000.000 de pesetas. 

3:._Mais da metade, o 52,8%, 
dedicase pagar ao persoal, que 
ainda se veu reducido este ano. 
· · 4-0 13% emprégase no pago 
de intereses e .amortizacións de 
créditos pedid.os ·en anos como 
o anterior no que había uns co
m ícios á vista, sendo- curioso 
que non se solicit~ nengun este 
ano ... non eleitoral" coa excusa 

. de que se _roza o límite legal. Ha
berá que ~sperar a ver que fan o 
ano que veh, en que haberá elei-
éión~ municip~is. · 

A ."técnica Cuiña" 
_ As conclusións que sacaron fo- . 
ron que Crespo seguia a · li"ña 
marcada por Cuíña, "agardando 
sempre a chegada dos anos elei
torais para solicitar préstamos e 
realizar obras faraónicas, limitán
dose nos 'demais anos (como ó 
actual) para pagar débeda~". 

Os mesmos critérios foron os :amosou "conforme con este orza-
expostos· pÓr Amado Lópéz, mento, dicendo que era "o máis 
concellal nacionalista que ·actual- realista desde que estou aqui" .. 

. mente ocupa o seu turno no si- Pola ~ua banda, os representan:-
. llón acadado pota CAL nos pasa- tes do PNG-PG e do PSOE ta-

dps comício's, os primeiros áos . mén se manifestaron disconfor
que se presentou, na sua ·inter-· mes co plantexamento do PP, 
vención. A sua ·crítica baseouse ainda que nur:iha órbita distinta á 
non nos números apresentados, -. da CAL, xa que se limitaron a cri-
senón na utilización partjdária tiear os números das distintas 
que deles se fai, chegando a afir- partidas orzamentais sen entrar:-
rhar que se o PP governaba en _ · na dialéctica aberta entre Amad9 
Lalin era porque sabia manexar López ~ o alcalde, ante a pasivi-
os cartas no momento apropria- dade tamén dos concertais da 
do e de xeito eleitoralmente equipa de governo, aos que nen 
efectivo. A sua explicación sobre. · sequer se lles pergunta nas votaª tardanza con que se apresen- - _ ciqns e dos que non se coñece 
tou o pr'oxecto foi a de que se a voz, segundo dixo o represen-
agardou a que se estabilizara a tante nacionalista da CAL. 
situación tras as eteicións e os Crespo Iglesias foi defendén-
cámbios que para este Concetlo dose durante toda a sesión afir-
trouxeron (relevo na alcaldía ·e- mando o seu talante democráti
desprazamento de Cuíña amáis -co e dialogante, mais acabou 
.altos · cargos), para saber con perdendo ·os estribos cando, 
que cartas se contaba e como case berrando, fattou ao respeito 
debían utilizarse: Afirmou que o da oposición ao dicer que eran 
orzamento deste ano tan só pre- xente q!Je entendían a democrá-
tende qué a institución se mante- cia como un ir sempre a contra-
ña en pé. para""poder, o ano vin- corrente e critican.do até o que 
deiro, con renovadas forzas, xo- · está ben, chegando a dicer que 
gar o seu. papel nos anos eleito- "se yos elaborásedes e~te orza-
rais como produtor de votos. Cri- mento, estaríades ainda contra a 
ticou que incluso este ano de · s_ua aprobación".. Foi nese mo-
tranquilidade houbese un par de mento cando os tres concellais 

· capítulos nos 9ue os .. g.astos non da oposición se ergueroh e 
se detallasen, co -ca_I a distribu- abandon...aron o pleno· sen agar-

- ción dos cartas quedaba á dis- dar a votaGión. 
posición do governo, e que natu- Amado arr10sábase satisfeito 
ralmente se(ia usado da forma - da sesión, porque ainda que o 
mais conveniente aos seus inte- orzamento saiu adiante, "Crespo 
reses. acabou derrotado na confronta

Discrepáncias ción dialéctica, e isto probabel
mente influa nas suas próximas 

Tan só o conceUál do CDS se actuacións". O 

3otC!lo ~lanco 
. - EDICIONS -

. -En tódala~ fro·nte$, a pro.1 da cultura g·alega 

•o_ C.H.C. (Colectivo Ho·
mosexual de Com-postela), 
constiúese en Compostela en 
Novembr_o\ do 89, coa finatidade 
de criar un movimento de libera
ción gai na Galiza e tendo .como 
función primordial combater a 

- represión éxercida sobre os ho
mosexuais, en todos os.ámbitos, 
tentando eliminar a marxinación 
e o illamento en que nos atopa
. mos e impulsando unha laboura 
de debate e clarificación ideotó
xica sobre a sexualidde. . ·-: :. 

Pretenden coa sua loita chegar 
ao 'máximo número posíbet de 
homosexuais para eliminar as si
tuacións de auto-opresión indivi
dual e facilitar o camiño dunha li
beración sexual plena. 

"Somos conscientes, sinalou 
de que o principal meio do que 
nos ternos que valer os gais na 
loita pala nosa liberación é a 
nosa mobilización para conquerir 
a total liberación sexual como 
parte da liberación socia4 en xe
ral". 

Os gais galegas esixen, que se 
recoñeza e garanta o direito á 
autodeterminación sexual de to
dos os individuos, o direito ao li
vre uso e disposición do próprio 
carpo, á manifestación pública 
dq afectividade, a ser respeita
dos na intimidade persoat e a 
vestir-se e adornar-se como 
máis gratificante sexa. 

Por todo iso fan un chama
mento a todas as orgariizacións 
que paralelamente a nós .defen
den unha ideoloxia alternativa 
superadora das estruturas opre
soras da nosa sociedade. o 
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O seu manifesto fundacional 
foi asinado por máis de cen profisionais 

-criado o primeiro sindicato 
galega da información 
•x.c. 
O pasado 13 de Maio 
constituiuse, coa 
asisténcia de máis de 50 
traballadores dos meios de 
comunicación galegas, o 
Sindicato da Información 
de Galicia, que está 
integrado na central 
nacionalista CXTG. O SIG 
aprobou unha plataforma 
reivindicativa que inclue 
aumentos salariais do 
10.5%, xornada de 35 
horas semanais e 
supresión de horas 
extraordinárias e fixo 
fincapé no fomento de 
programas de formación 
lingüístoca para o idioma 
galega e a inclusión nos 
Convénios do acoso 
sexual como falta moi 
grave. 

Coa asinatura de máis de 100 
traballadores da información dun 
manifesto fundacional, dábase 
paso ao nacimento da primeira 
agrupación sindical nacionalista 
dos traballadores da información 
no noso país. "Non pode pasar 
máis tempo sen que os traballa
dores dos médios de comunica
ción conten cunha agrupación 
democrática para a defensa dos 
direitos laborais e que promova 
de xeito activo e resolto a dignifi
cación profisional . A falta dese 
instrumento, a febleza sindical, a 
caréncia dunha plataforma rei
vindicativa sólida e perseverante, 
non só supón un anormal de
samparo para os traballadores 
senón que propícia tamén gran
des eivas na calidade e na fun
ción social do noso ofício de in
formadores", era o adro que en
cabezaba o Manifesto Fundacio
nal. 

Un sindicato para os 
traballadores da 
información 
Lonxe de equívocas definicións 
corporativas, o·SIG abre as· suas 
portas "a -todos os traballadores 
que interveñen no proceso de 
elaboración da notícia, tanto na 
sua búsqueda e tratamento 
como na realización material e 
transmisión da información, ou 
en funcións básicas para o man
temento dos soportes informati
vos". 

A definición de quen pode per
tencer ao SIG ocupou unha gran
de parte dos debates do Congre
so fundacional que aprobou 

unha Plataforma reivindicativa 
para a negociación colectiva do 
ano en curso, procurándose che
gar a un convénio marco, tendo 
en canta a inexisténcia de Con
vénios Colectivos en numerosas 
eropresas de información. No 
apartado económic;;o reivindícan
se aumentos salariais do 10.4% 
como mínimo; establecimento 
dun salário mínimo sectaria~ de 
2.000.000 Pta. por ano_en 14 pa
gas; vixéncia dun ano; xornada · 
de 35 horas semanais en turnos 
de cinco dias consecutivos de 
traballo á semana e dous de des
canso; vacacións de 25 dias la
borábeis ao ano; 5 dias libres ao 
ano para asuntos próprios; nego
ciación e estabelecimento de in
demnizacións por finalización de 
contratos temporais; supresión 
de horas extraordinárias; com
plemento de antiguidade a razón 
dun 5% do salário base por bié
nio. Regúlanse tamén os direitos 
de participación dos traballado
res, incluíndose a criación dos 
Comités de Redacción, e no 
apartado de acción social con
témplanse programas de aperfel
zoamento e de formación lin
güística en galego asi como a in
clusión no Convénio do acoso 
sexual como falta moi grave. 

Resolucións congresuais 
O Congreso do SIG aprobou di
ferentes pronunciamentos entre 
os que sobranceou unha dura 
comunicación contras as listas 
negras na RTVG esixindo "a 
apertura dunha investigación na 
que se diriman responsabilida
des sobre a sua autoria. Solicita
mos a dimisión do Presidente da 
Xunta no caso de que se demos
tre a sua vinculación e responsa
bilidade nas listas, asi como a de 
todas as persoas implicadas"_ 
Na mesma comunicación analí:.. 
sase o fracaso dun "Consello de 
Administración dominado polo 
sectarismo político tanto na 
RTVE como na RTVG, polo que 
é preciso ampliar a representa
ción civil deste órgano máximo 
de governo dos médios públi
cos". 

Aprobáronse resolucións rei
vindicando o princípio de publici
dade dos documentos da admi
nistración, en todos os níveis, a 
disminución drástica do material 
literário e gráfico de axéncias, en 

. especial sustituindo as colabora
cións de axéncia por firmas gale
gas e finalmente aprobouse unha 
moción instando á indemniza
ción polo Governo dos Estados 
Unidos aos familiares de Juantxu 
Rodríguez, informador gráfico . 
asesinado en Panamá por tropas 
norte-americanas. D 

FESTAS E DISCRIMINACIÓN 

ln~titucións e respeitábeis entidades son as organizadoras 

Corridas de-tauro~ e ~leición da 'Raiña 
das Festas teñen lugar ainda 
nalguns lugares de Galiza 
.M.V. 

A Galiza policromada 
convoca ainda 
acontecementos festivos 
do máis reseso tono anos 
coarenta: duas corridas de 
tauros na Coruña e unha 
eleición de raiña das festas 
en Salvaterra. Nos dous 
·casos que comentamos 
-produciuse a ilegal 
participación de-menores. 
A iniciativa correspondeu 
a autoridades p(Jblicas ou 
a entidades de recoñecido 
prestíxio. 

Os pasados 5 e 6 tiñan lugar na 
Coruña duas corridas de tauros 
organizadas polo Casino da Co
ruña, cuxo director e o antigo 
membro de Falange Española 
Femández Barallobre. En ambos 
permitiuse a asisténcia de meno
res de 16 anos pésie a .. que o vi
xente Regulamento de Espectá- -
culos Taurinos proibe expresa
mente o acceso de persoas con 
idade inferior á mencionada a 
este tipo de actos. 

O Casino da Coruña, que re
centemente concedeu unha me- · 
dalla á Rodríguez Hermida, xuiz 
expulsado polo Caso Barde/lino, 
foi criticado polo Comité Antitau
rino da Coruña que manifestou 
que as corridas estaban organi
zadas por un reducido e minori
tário sector de resesos afeizoa... 
dos coruñeses "de toda a vida". 

O Comité Antitaurino, organi
zación que canta con dous anos 

de . vida, conqueriu xa a proibi
Ción de corridas en Betanzos e 
lamentá que "de riovo se intente 
facer crer á opinión pública que 
ainda perdura a afeizón a estes 
rituais anacrónicos próprios de 
tempos afortunadamente supe
rados". 

A asociación lembra que "a 
instalación de prazas portateis, 
como a que se mont_ou na Coru- . 
ña está proibida xa en moitas 
_comunidades Autónomas. que · 
cantan ademais con leis _próprias 
de proteción dos · animais, ao 
contrário de Galiza", poló que 
consideran urxente que o Parla
mento galega aborde a redación 
dun proxecto de lei neste senti
do. 

PRIVATIZACIÓN DE MEJOS DE COMUNICACIÓN 

Menores de idade para 
raiña das festas · 
O concello de Salvaterra e a Co
misión de Festas foron os res
ponsábeis do acto de eleición de 
raiña das festas, celebrado o pa
sado 12 de Maio mediante un 
desfile, en roupa cedida ao con
cello por unha boutique, e no 
que particip?ron rapazas· de 13 e 
14 anos. 

-
Cartas persoais ·e anúncios in-

sistiron nos dias anteriores cara 
a conseguir participantes no 
desfile· que tivo lugar ás 11 da 
noite no futuw Pavillón de De
portes. O xürado estivo compos~ 
to por autoridades da bisbarra 
do Condado. 

Várias mulleres de Salvaferra 
fixeron pública a sua protesta si
nalando que "non podemos que
dar de brazos cruzados ante un 
acto que xa non se fai en ningu
res e que utiliza á · muller como 
obxeto decorativo e sexual", re::. 
cardando ademais que a progra
mación tora feita "con cartas pú
blicos e polas autoridades muni
cipais". 

As críticas aludiron tamén ao , 
"lucimento de carne e tipo como 
se de gado na feira se tratara, 
manipu_lando a nenas de trece 
anos en diante, valorándoas se
gundo o carpo e a beleza coma 
.se iso fose o máis importante e 
expoñendo ás mulleres a risos, 
bi:Jlras e grandes frustracións". 

As mulleres criticaron tamén o 
feito de que se provocase a pre
sentación forzosa de "mozas que 
foran contratadas polo INEM". o 

O Estado desfaise do Joma/ de Noticias de Porto 

Multinacionais da comunicación. 
entran en Portugal 
•x.c 
A privatización dos meios 
de comunicación 
portugueses en mans do 
Estado him dado un paso 
adiante coa venda do 86% 
das accións do portuense 
"Jornal de Noticias", JN, 
un dos máis saneados 
xornais portugueses, 
anunciándose para xa a 
privatización do outro 
grande meio: o "Diário de 
Noticias" de Lisboa. Os 
grandes tabeiróns dos 
meios de comunición (De 
Benedetti, Maxwell, .o 
grupo Der Spiegel ou 
Hersant) participan dunha 
maneira ou outra deste 
apetitoso bocado. 

. 
No ano 1988 o "Jornal de Notí
cias", o periódico portuense de 
máis venda en Portugal, xe_rou 
uns beneficios líquidos de 533 
millóns de escudos, cun aumen
to do 70 por ce11to a respeito do 
ano anterior. E precisamente 
nesa altura do 88 cando se está 
a dar no país viciño unha impor-

tante remodelación nos meios de 
comunicación, correlativa en 
todo o mundo coa reestrutura
ción dos oligopólios que contro
lan a información. Xéranse pro
xectos de xomais e semanários, 
alguns dos cales aparecen dese
guida nas bancas dos quios
ques: Sábado, lndependente, 
Semanário, Europeu, ... ou hai es
casos mes~s o diário Público fi
cando outros só en proxecto 
como o diário "Zero Horas", da 
compañia Emaudio participada 
outrora por Robert Maxwell. 

As condicións de venda públi
ca das 863.000 accións do JN 
dividíronse en catro grupos. Pri
meiramente eran vendidas 
43.000 accións a 2.700 escudos, 
destinados aos traballadores da 
empresa que non podían facerse 
con máis de 60 títulos~ Para os 
outros tres grupos estabeleceu
se un précio de 3.000 _escudos e 
dividíanse do seguinte xeito: 
173.000 accións (máis as so
brantes da primeira cuota) para • 
cooperativas dé xornalistas ou 
sociedades controladas por eles; 
outras ·173 mi! para empresas de 
comunicación e editoras .e final
mente 4 73.666 accións abertas 
aos grupos financeiros. O monto 
total supuña perto dos 1.400 mi
llóns de -escudos. 

Segundo informa o xornal Pú
blico, para a asamblea do 19 de 
Xuño do nova Xunta de Accionis-

-tas o reparto quedará asi: Antó-
nio de Freitas Cruz, 27.4%; Ges
gráfica, 17.3%; Alfapress, 15%; 
Filmes Lusomundo, .13.7%; O 
Comércio do Porto, 9.3%; Edi-
9óes Afrontamento, 8% e Soc
press (empresa que representa a 
Hersant un 5%. A división esta
belécese co grupo Lusomundo e 
Gesgráfica, con "O Comércio do _ 
Porto" me Freitas Cruz, que con- ,,.. 
trolan u_n 70% e Alfapress, Afron-

. tamento e Hersant co 28%, im
ped índose que se estabeleza un 
75% monoijtico que poderia mu
dar o funcionamento estatutário. 
da empresa. 

A empresa do grupo alemán 
Der Spiegel tamén . anda atrás 
dun grupo de accións oferecen
do dous mil escudos por riba do 
seu précio final q'ue _phegou a 
précios médios de 8. 700 · escu
dos desde o custe de saida.arri
ba indicado. Segundo. Le Monde 
Hersant teda financiado a com
pra de accións de Alfapress ...:..__ 
cooperatvia de d!rectores e xefes 
de redacción do ºJN- após que 
·esta-' quedase sen o apoia de 
Amorim, o empresário portugués 
que controla metade do mercado 
mundial de corticeira. D 
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GALIZA NO FONDO DA TÁBOA 

Lendoiro e Rivadulla dous casos anti-téticos 

O . Deportivo, · a única bsperanza 
• vfTOR MÍGUEVA CORUÑA 

Despois desta temporada 
unha cousa ficou clara. A 
andaina económica dun 
país non so se pon de 
manife~to nas listas de paro 
ou do Indice de Prezos ao 

· Consumo, senón tamén nas 
actividades culturais do 
mesmo -surxidas da 
cultura popular-, e tamén 
nas deportivas, como claras 
representantes do n ível 
alcanzado por unha 
administración e a sua 
dedicación ao ócio" da 
cidadania 

Pois ben; Galiza volta pasar desa
percibida do fútbol estatal. Por 
unha parte atopamos o caso do 
Celta como o exemplo prototípico 
de como non se deben facer as 
cousas, xa que despois de tres 
anos de desafogo económico e 
deportivo, o amigo Rivadulla non 
tivo a menor ocorréncia sobre o 
que significa a palabra canteira. 

Nen o exemplo dos seus colegas 
Ezcurra e Alkiza en lruña e Donos
ti lle fixo mella; tampouco tivo a 

. ben loitar pola consecución dun fi
lial na segunda división B, cando 
a bisbarra de Vigo apresenta vá
rios equipos na Terceira. Tampou
co se lembrou das categorias in
feriores do clube -os xuvenis es
tán loitando polo ascenso tan só 
polo seu pundonor, que non palas 
grácias do clube- e finalmente, 
Rivadulla tampouco se lembrou 
de demitir cando este era o mo
mento mais axeitado para faceto. 

En definitiva, e voltando sobre o . 
dito en anteriores escritos, o naso 
"amigo", lonxe de retirar-se a me
ditar ás ribeiras do Ulla, ficou enla
mando o ambiente nas ribeiras de 
Balaídos. E neste senso, cómpre 
salientar que poucas veces o fút
bol galega gozou de tres anos 
máis axeitados para iniciar unha 
estrutura de canteira á semellanza 
da escala basca. 

A política do Deportivo 
Mais, por outra parte, quen si está 

· efectuando ünha _ política séria, 
consecuente e efectiva, é Augusto 
Cesar Lendoiro, presidente do 
Real Clube Deportivo, unha equi
pa que · hai dous anos estivo a pi
ques de descender baixo unha si
tuación económica caótica, e que 

_ tras dous anos de mandato de 
Lendoiro, atopa-se cun superávit 

. que na presente temporada xa hai 
tempo que superou os 45 millóns 
de pesetqs, dado importante se 
ternos en canta a xestión actual 
dos clubes españois, e máis aln
da, cando o índice de ingresos na 
segunda división resulta ínfimo. 

Pero xa non só é iso, senón que 
Lendoiro alberga no seu caletre a 
formación dunha política de can
teira basada na interrelación dos 
clubes na província da · Coruña 
que militen na categoria nacional; 
paso prévio á conformación dun
ha escola de fútbol que siga os 
pasos levados a cabo en Gijón e 
Euskadi. Polo de pronto, o diri
xente deportívista xa fichou a 
once xogadores da selección ga
lega infantil -entre os cales inclu
so hai rapaces da província de 
Pontevedra-, manifestando en 

_todo momento o seu apoio deci
dido a que o Fabril Deportivo as
cendese a Segunda División B, 
conseguindo por esta temporada 

. que os cachorros deportivistas 

lles puxesen as causas moi difí
ceis a toda unha Sociedade De

. portiva Compostela. 

Posibilidades de a~censo 
Pero aparte de todo isto, Lendoiro 
pode albergar posibilidades de 
ascenso dada a actual e milagro
sa situación do Deportivo. Os dis
cípulos de Arsénio lglésias figuran 
quintos na tábo_p de empatados 
co Espanyol de Barcelona, con 
cuarenta pontos e seis positivos, 
a falta de duas xornadas. En priri
cípio, os coruñeses parecen ter 
clara a praza da promoción, ainda 
que para acadala faise preciso de
rrotar ao Palamós na última xor
nada en Riazor, ou en caso de 
non ser asi, chegar a esta con tres 
pontos de vantaxe sobre os cata
láns, para o cal seria preciso pon
tuar este Domingo en Jerez agar
dando o empate ou a derrota do 
Palamós. 

No que fai referéncia ás posibili
dades de ascenso directo, tanto 
Deportivo como Español l)On. per
deron a sua chance. Ambolos 
dous conxutnos están a dous 
pontos do Betis, ainda que tan só 
os galegas dispoñen do gol ave
rage a prol, polo cal os sevillanos 
verianse forzados a perder dous 
pontos en relación aos coruñeses 
nestas duas últimas xornadas -
feito que case obriga ao Deportivo 
a gañar frente a Jerez e Pala
mós-. Por outra parte, o Español 
teria de perder un ponto en rela
ción cos de Arsénio, pois en caso 
de triple empate, na liguiña parti
cular os béticos contarían con 
cinco pontos, por catro dos cata
láns e tres dos galegas. 

A priori, non parece descabela
do que o Español perda un pontó 

co Bilbao Atletic este domingo en 
San Mamés; tampouco seria sor
pi"esiva, pero moi dificultosa, a vi-

. toria deportivista en Jerez; o que 
xa non parece tan normal é que o 
Betis perda dous pontos, ante o 
Sabadell. en casa ou frente ao Rá
cing fóra, ou que o Deportivo 
gañe ao Palamós en Riazor,:>pois 
sabido é de todos, das dificulta
des que os coruñeses teñen para 
ganar en casa en momentos deci
sivos. 

Por outra parte, a promoción 
non seria problema se estivése
mos a talar dunha equipa normal 
e pouco dado aos meigallos e 
persecucións arbitrais. Pero as úl
timas confrontacións con Rayo, 
Oviedo, Celta e Valladolid, amos
tran que ben polos "desatinos" ar
bitrais, ou ben por un nervosismo 
inxustificado, o Deportivo botou 
pola borda numerosas oportuni
dades de ascenso cando estaban 
ao alcance da man, polo cal con
viria chegar o 27 de Maio a Riazor 
coa promoción acreditada. 

De todos os xeitos, dende "A 
Nosa Terra" tacemos unha cha
mada á prudéncia e á modera
ción. O Deportivo ainda ten moi- · 
tos minutos que xogar até acadar 
un posível ascenso. Polo de pron
to, daríamo-nos por satisfeitos 
porque tanto en primeira corneen 
segunda, se realizasen os proxec
tos de Augusto César Lendoiro. 

Unha política de canteira implica 
garantias de futuro, ou o que é o 
mesmo, unha permanéncia en pri
meira máis que asegurada, para o 
cal os afeccionadps galegas con
secuentes estamos dipostos a 
agardar o tempo que faga falla. O 
dito, tempo ao tempo; os pés no 
chan, e se toca prémio, benvido 
sexa. O 

Q MERCADO DO FÚTBOL 

ACERTO 
AMARGO 

RICARDO RIVERA 

Martín Vázquez 

Hai uns dias que Martin Vázquez fixo oficial a sua decisión de deixar 
o Madrid · e máis o fútbol español e desde ese intre, vertéronse opi
nións de todas as clases. Uns afirman que o Madrid é o máis impor
tante e que o xogador deberia tentar un acordo con Mendoza para 
permanecer n'o clube; outros apoian ao centrocampista e esíxenlle ao 
presidente que faga os esforzos necesários para reter ao xogador; 
outros máis chamanlle peseteiro a Martín Vázquez ou tacaño a Men
doza. 

A verdade é que non hai precedentes no Madrid de·que un xogador 
da casa, con 24 anos e un futuro envexábel decida trocar de clube. 
, Non obstante, alguén tiña que ser o primeiro e, neste caso, xúntan
se várias circunstáncias que o fan posíbel. 

Martín Vázquez non é a estrela do Madrid porque hai xogadores 
mais carismáticos, mais veteranos e mais taladores. Tampouco é o 
mellar pagado porque hai cinco ou seis xogadores que sobrepasan 
con moito os seus ingresos. Ademais remata contrato e isto posibilita 
que alguén o fiche sen lle pagar ao clube unha cifra astronómica. 

Postas as causas deste xeito, Martín Vázquez, como calquer outro 
profisional, decide mellorar substancialmente no eido económico e, 
ademais vaise á liga máis forte do fútbol mundial. Coido que é o máis 
sensato que pode facer o xogador, pero tamén considero axeitada a 
postura de Mendoza. Se Martín Vázquez cobrase no Madrid o que lle 
oferecen en ltália, que pasaria cos Michel , Butragueño, Sanchís e de
mais "xogadores estrela" do clube? 

O fútbol é, cada día máis, un deporte no que as empresas (ant iga
mente chamados clubes} compiten a todos os níveis e os membros 
das mesmas traballan por cartos, polo recoñecimento da sua laboura 
e polas posibilidades de promoción que o posta de traballo lles ofere
za. 

As multinacionais mais fortes do fútbol atópanse en ltál ia e Martín 
Vázquez abre o camiño que de seguro continuarán outros. 

O Mercado Único Europeu achégase e iso do amor ás cores do 
clube é algo que utilizan os directivos para lle pagaren menos aos 
xogadores da canteira que aos estranxeiros. 

Neste caso, cada un fai o mellar para os seus intereses e, quizá os 
únicos perxudicados sexamos os afeizoados que deixaremos de ollar 
todos os Domingos a un dos mellares xogadores da liga española. 

Coido que xogador e clube acertaron esta vez, pero teño que reco
ñecer que a min este acerto déixame nos beizos un fondo sabor 
am~g~ D 

,... 
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O Estado abrigará a facer. as obras . 

Cuar~nta mil millóns de ·pesetas 
• Comisións _ Labregas 
promoverá · novas mobili"
zacións. "Medidas máis fortes 
e selectivas" serán tomadas :po
los agricultores gálegos, ao n_on 
ter contestación de nengL,mha . 
das, administracións despois das 
grandes mobilización-s protago
nizada·s no pasac;1o mes de Abril. 
Asi o anunciou o Sindicato La
brego Galego-Comisións Labre
gas, mostrándose disposto a pór 
a Xunta e· a Madrid "c9ntra .as 
cordas". 

para afundir o val do rio Cenza 
• X.L.NALDEORRAS 

O investimento. de 
cuarenta mil millóns de 
pesetas servirá a lberduero 
para afundir unha boa 
parte do val oo río Cenza, 
no município ourensán de 
Vilariño de Coñso. A · 
Administración central 
abrigará á empresa . 
eléctrica a levar a cabo un 
proxecto paralisado nos 
anos setenta e que deberia 
estar en funcionamento 
desde o ano 79. 

lberduero non parecía disposta a 
levar a cabo o mesmo p0lo seu 
alto custe, pero as presións esta
tais e a intención de negociar a 
sua inclusión dentro do Plan 
Enerxético Nacional para que o 
Estado se faga partícipe dunha 
parte dos altos gastos previstos, 
parece ter decidido aos empre:. 
sários. O impacto ecolóxico, am
biental e incluso social, non está 
avaliado, ainda que se pode talar 
xa das suas graves consecuén
cias sobre o peculiar hábitat da 
zona. 

s.ua maior parte á produción de 
carne e leite de vacuno. -

Poténcia de 165 Mw 
Boa parte . das terras de cultivo 
que existian no concello de Vila
riñ'o xa tiñan sido -afundidas nos 
anos· setenta pala primeira fase 
do _ encaro _de As Portas, o . se
gundo de maior capacidade de 
toda Galiza. A pot~ncia que se 
pensa instalar neste novo encaro 
§erá de 165 megavátios'. 

A respeito do impa~to ambien
tal, a preocupación xa comezou 
a estenderse polos colectivos 
ecoloxistas e os viciños da zona. 
O alcalde de Vilariño, o s.ocialista 
Ventura Sierra, coñecia desd~ 
hai tempo o proxecto e o conce:
llo xa recebeu alguns cartas pola 
tramitación da licénéia. A reper
cµsión seria especialmente ne
gativa para os ecosistemas flu
viais, incidindo igualmente nou
tras espécies animais que se ve-

o rian afectadas pola · d~saparición 
§ da flora dos beira-rios. As. aldeas 
~ veríanse afectadas tamén pala 
~ disminución dos caudais dos ríos. 
!;;: e -palas estradas e camiños que 
~ serian ocupados. A leí esixe que 
-1 se apresente un estudo sobre o 
en impacto _:-meio-ambiental no· caso 
~ dos granaes encaros, como su
§ cede oo caso no que nos atopa

-x mas. Neste mesmo sentido, a si-

Para o SLG "existe un compfó 
. de inter~ses poi íticos, sociais e 
caciquis, _ como se_ evidenci0u 
nas pasadas tractoradas', dese
xo"sos de que se realicen actos 
de violéncia incontrolada, que 
nós non irnos permitir como pa-
sou en Cantábría". ' · 

Tamén anunciaron que non 
apoiaráq nengunha mobilización 
contra as empresas lácteas, 
como outros sindicatos, pois 
_"desenfocaría a _ cuestión· e con
tribuiría _ao intento das multiria
cionais de facer desaparecer de
termií)adas indústrias galegas. 

As CC.LL. anunciaron que ·o 
próximo Venres manifestaranse· 
diante do p·arJamento xa que ali 
se debaterá, ese dia, unha 'inicia
tiva parlamentária sobre Lársa. 

D 

• Supresión de trens_ Renfe 
- vai suprimir catro trens entre 

Vigo e Pontevedra, dous de ida 

A diferéncia doutros proxectos 
hidráulicos do Governo, a cha
mada segunda fase do encaro 
de As Portas non afectará a nen
gun lugar do concello, aínda que 
afundirá un dos poucos vales 
que quedan nesta parte da mon
taña oriental ourensá. O governo 
central parece estar disposto a 
sacrificar o interese natural da 
zona en beneficio dos investi
mentos que se terán que facer e 
que suporá unha série de postas 
de traballo durante os sete anos 
que duren os traballos, para que
dar despois reducidos a menos 

Un salto coma este fará desapa~cer o V!!I do Cenza tuación ecolóxica - agravaríase 
ainda máis pois está previstá a 
construción dunha mini-central 
no río Canso, cun aproveita.rnen
tó de máis de dous mil litros por -
segundo. A degradación na zona 
comprendida polos concellos da 
montaña ourensá aumentaría . 
sensibelmente se finalmente se 
levan a cabo os dez proxectos 
de mini-centrais que están solici
tados. ·p 

· e dous de volta, a partir -do 27 
de Maio. Os .trens que desapare
cerían son os das 5,25 da mañá 
e as 3,45 da tarde que teñen a 
saída de .Vigo, e o das 6,05 e 

RECONVERSIÓN NO CARBÓN 

dunha terceira parte. Foméntase 
asi un monocultivo industrial que 
deixará despois escasos benefi
cios e ainda menos alternativas 
aos viciños. 

As terras que afogará o novo 
encaro están situadas ao longo 
do val do rio Cenza, ainda que a 
segunda fase do prox-ecto inclue 

tarhén trasvases desde -outros 
pequenos regatos e ríos de mon
taña. A central irá ubicada nas 
proximidades da localidade de 
Soutelo, afectando a terrenos 
das parróquias de Vilariño, Casti
ñeira, Canso e Sabuguido. A 
maior parte son terras de pasto, 
nas que se basa a economía ga
~eira do muni~ípio, dedicado na 

· 16, 15 que teñen a saída de Pon-
tevedra. · 

A empresa reéoñeceu estas 
supresiór;is pero afirmou que 
eran para mellorar ·o servicio, 
abrindo novas liñas. D 

• Posíbel acordo na l,Jni

0 .70 pór·cento das minas do Bierzo terán que pechar 
versidade. Nacionalistas e 
progresistas están a ultimár un 
posíbel acordo para o Governo 
da Universidade Compost~la-

• X.l.T./O BIERZO 

O setenta por cento das minas 
de carbón existentes na bisbarra 
do Bierzo, unhas cuarenta em
presas, terán que pechar nun 
breve prazo de tempo, se se 
cumpren as condicións que está 
a negociar b Governo central 
coas centrais sindicais e a patro
nal do sector. As medidas pode
rian afectar a máis de mil traba
lladores e suporian un afogo 
para a economía da zona, basea
da case na sua totalidade nas 
explo,tacións de carbón , sen 
nengun tipo de indústria alterna
tiva. A crise do sector vense vi-· 
vindo desde ·hai alguns anos, nos 
que se estaba a facer unha re
conversión encoberta do sector. 

A intención do Governo central 

N.ORM~LIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

é a de pechar todas as empresas 
que non podan alcanzar unha 
produción de 540 toneladas de 
carbón por traballador e ano, si
tuación na que se atoparian o 
cincuenta por cento das empre
sas do Bierzo. Segundo o Minis
tério de lndústria, a produtivida
de da zona berciana está eA 
pouco máis das 400 tonelada-s 
por home e dia de traballo. 

Igualmente a proposta guber
namental pasa por aumentar os 
dias de traballo dos douscentos 
cuarenta actuais a trescento$,' o 
que suporia a desaparición do 
Sábado como dia libre, como se 
fai constar no convénio vixente. 
Os empresários esgrimen a 
cuestión cia rentabilidade para 

Fraga cedeu ás esixéncias de Pedrd de Silva 

intentar aumentar a produtivida
de, mentres que o Governo lles 
oferece axudas para pechar as 
sociedades non rendábeis. 

Os primeiros sinais de aviso 
chegaron cando a Comunidade 
Europea lanzou o seu programa 
"Rechar" para a reconversión 
económica das caneas carboní
feras. Os sub-progr:amas incluen 
plans de mellara do meio am-

. biente, promoción de novas acti
vidades económicas nas zonas 
afectadas e reconversión dos 
traballadores. O director xeral de 
Minas do Ministério de lndústria 
xa ten anunciadq medidas pro
teccionistas de cara aos traballa
dorés que resulten perxudicados 
coas medidas restrictivas para o 
carbón. 

. Lugo. As diferéncias están . en 
Non obstante, as empresas .que os progresistas aceiten as 

que logren sobreviver ás fortes _ reivindicacións dos _ PAS, asi 
condici,óns estabeleciqas polo - como no número de uns ·e outros 
Góverno a instáncias .da Comu- _ qt.1e formarán a equipa dé Gover-: 
nidade Europea (entre os anos no. · · 
80 e 87 perdéronse en Europa 
trece mil empregos na minaria do 
carbón), vera·nse beneficiadas· 
por un forte investimento' guber
r;iamental, fixado en perta de dez 
mil millóns de pesetas nun perío
do non superior aos. cinco anos . 
Esta canttdade seria aportada ta
mén pala patronal do sector., Os 
sindicatos están estudando ain-: 
da -as previslbeis repercusións 
ainda que-xa ten- rexeitado o pre
visíbel aumento de xornada. O · 
dia 23 proseguirán as negocia
cións, con outro terna · de fondo: 
a seguridade nas explotacións. D 

A ComisLón .Eleitoral ten fixado 
para o dia 21 a sesión constituin~ 
te do novo claustro. · . D 

• Insumisión fiscal se ig- . 
noran a toponímia. O alcalde 
de Soutomaior, Fernando Perei- · 
ra, está disposto a levar a insu
misión fiscal ao vicindário se Fa
cenda se empeña Gn castellani
zar o nome do concello. 

A Xunta deixará de apoiar o ·Qalego en Asturias 

O rexidor enviou a pasada se
mana un ha • carta, con acuse de 
recibo, ao .. responsábel de Fa
cenda en Portevedra na que 
ameaza .con comezar unha cam
paña entre os contribuintes para 
que se neguen a pagar o impos
to _sobre a renda se "ese organis
mo persiste na -teima de castella
nizar o topónimo", solidtando a -
"rápida reparación de tal apoma
lia" . 

• M.V./M.L. 

A visita de Manuel Fraga a Astú
rias tivo como principal resultado 
o acordo sobre as autovías. O 
presidente ~da Xunta aceitou, a 
-Gámbio non interferir en materia 
linguísticá dentro do território_as
turiano. A decisión qe Fraga está 
a ser acedamente criticada por 
asociación_s de base da zona ga-

lego-falante de Astúrias, como a 
Mesa pola defensa del galega en 
Astúrias. 

Comprensión e diplomácia tin-
. xiron o pr:imeiro encontro de Ma

nuel Fraga e Pedre da Silva, pre
sidente da comunidade asturia
na, celeqrado o pasa90 dia -1 o en 
Ovieu. A cordialidade veu -des
pois de que a parte asturiana ti-

vese calificado a posieióo do' go- por outra parte, a sua vontade de· 
verno galega de esixir _como - "non criar unha fronteira lingüísti
prioritária unha conexión pola · ca entre ambas comunidades", o 
Meseta como un "golpe baixo". que foi interpretadao xa como . 
Frag~ afirmou que o governo unha concesión por .parte de Fra
central xa recoñecera conio ga e un abandono dos gal~go fa
compatíveis os dous proxectos" lantes na zona oddental de Astú-
de autovias, o da Cornisa Caritá- rías. así como un ·cámbio na tra-
brica e o da M~seta. xectória desenvolvida atei agora 

Ambos presidentes afirmaron, pala Xunta. D 

Pola sua banda o PSG-EG 
anunciou que promoverá unha 
campaña para que os cidadáns 
devolvan as tarxetas de identifi
cacion fiscal distribuídas polo 
Ministério de Facenda en· espa
ñql, pois os cidadáns teñen o di
reito de ser atendidos na sua 
própria língua por todas as admi
nistracións. O 



'Os ·intereses de construir, unha direita Qaleguista 
fracasaron porque. ó autonomismo noñ está asentado' ·· 

~ . 

Manuel Beiras 

.A. EIRÉ 

O seu ánimo está tan aceso 
comó o dun mozo de 20 
anos e só lamenta a ''falta . 
de forzas, dez anos menos", 

· par~ correr o país dun_ lado 
para outro e pooer · 
.convencer aos dirixentes 
galegL.iistas da necesidade 
de unirse; o que non .pode 
facer · de viva voz faino por 
carta. Manuel Beiras GarCía, 
un dos últimos históric·os do 
galeguismo, xunto eón Del 
Riego, segue na dura batalla 
poi ítica, con claridade de 
ideas e perseveráncia 
acruxolada en cito décadas. 
A sua fe · cristiana está ,, 
presente constantemente no 
seu discurso, intimameríte - · 
unida á sua fe nacionalista, 
abca_zándose nun panteísmo 
que poderia entroncar con 

. ~riscili _ano. O seu persoal 
voto de humildade non lle 
permite categorizar nen 
descalificar nunha loita 
éonstante daquel que ve as 
causas moi eraras, através 
dos catalexos retrospectivos 
da história, que, ao reviralos, 
deixan traslucir o 'futuro, e 
só se permite dar un 
c_onsello-chamarnento: 
unidade entre os 
nacionalistas. · 

'·No PARTIDO , 
GALEGUISTA NUNCA . 
SE FIXO CUESTIÓN DA 
RELIXIÓN' 

Pero para moitos · de vostedes 
atjuelo debeu ser un duró golpe. 
Non os maldigo por iso. Fixérono 
con boas intencións, pero quero 
advertirvos á xente nova: se .non 
chegámos -.a ir coa Frente Popular 
non existiría o Estatuto. 

A chegada da "guerra" 
Despois veu a Guerra, "ainda que 

Vostede pertenceu á corrente ·ca¡ eu sempre digo que aquí tivemos 
tólica _do Partido Galeguista. Foi a desgrácia de non t~r guerra, se 
·motivo de discordia o posiciona- fora así, teriamonos feíto fortes ·na 
mento relixioso? loita. A xente na Galiza non saoe o 
Nunca se ·flxo cuestión da relixión . . - que é a guerra, só sabe de repre
~oi logo de desaparecer _o PG can- "Sión e de mangantes que viñan por 

Estaba Manuel Beiras no Pico Sa- do se utilizaron estas diferéncias ai. .. " 
ero e, mentres os seus compañei- ·para explicar certos posicionamen- Pero Manuel Beiras conservou a 
ros durmian, el ollaba como araban tos. .. inteireza moral que o levou a ne-

. dous velliños cunfla xugada. Aque- Bóveda era un home de misa garse, diante do comandante de 
les regos direitos, tir_aliñaados, per- diária, non sei se de comunión, Compostela; a integrarse nas milí
fetos, levárono ao seguinte pensa- pero era un home moi progresista, cias, me.smo ·aducindo a sua mili-
mento: "Deus criou o mundo, pero moi liberal. táncia galeguista. 
o hom~ recríao". Pero para o Presi- Cando nos integramos na Frente O sangue da represión ía deixan-
dente ·de Honra do PNG-PG, fun- Popular Uí! grup·o capitaneado por do ·paso pOS anos escuras nos 
dador do Patronato Rosalia, para o Risco e Filgueira trataron de orga- · que, Manuel Beiras, intentaba en-
que puxo en marcha a primeira nizar a Dereita Galeguista porque cender unba vela, nunca millar dito, 
Misa do 25 de Xullo ... o home non pensaban que o galeguismo per- que .alumara naquela noite o cami
é unha cousa abstracta, o home dera chanqe ~ntre a xente conser- ño da esperé;lnza. 
pertence a un povo. A sua fe, que · · vadora a causa .rde belixeráncia da 
o levaba a cavilar naquel santuário lgrexa .coa Frente Popular. 

-. Misa dos Ateus. Moitas destas per
soas, non creentes, choraban .de 
emoción durante o sermón . . 

Houbo un ano que os falanxistas 
tomaron a capela de Rosalia. Can
do chegamos estaban ali , facéndo
lle garda de honra. Nós decidimos 
continuar como se nada, anque co 
medo no corpo. Cando rematamos 
eles marcháronse desfilando e non 
pasou nada. Pouco a pouco a Misa 
foi gañando contido reivindicativo. 
Esto nunca pasou co Día das Le
tras, co 17 de Maio, sempre foi 
unha data descafeinada da que 
,nunca gostei moito". 

'MERCAMOS A cÁsA 
DE ROSALIA PARA QUE 
NON O FIXESE UN 

i AMERICANO. LOGO 
~ FUNDAMOS O-
~ PADROADO' . < · ~~~--=..:-=::_:;:::_..:. ___ ~-~ 

Vostede -foi -tamén o criador do 
Padroado Rosalia de Castro. 

Si, nasceu dunha conversa con 
Mosquera Pérez, un galeguista
folclorista, director dun cadro de 

·declamación, pero sen conciéncia 
política, que traballaba conmigo. 
Un día chegáronnos avisando que 
vendían a casa de Rosalia e de que 
quería mercala un americano. Cos 
~artos de Mosquera, cos meus, e 
cos deoutro amigo, decidimos 
mercala. Despois veu a discusión 
sobre o que íamos facer con ela. 
Donarlla a Universidade, ao Semi
nário, Académia: .. Por que lla irnos 
dar a ninguén, pensei. Por que non 
se fai un Patronato. E constituímo
lo . 

Primeiramente era unha cousa 
informal, pero chegou o momento 
no que había que facer as causas 
ben. Houbo que !impar a horta das 
cascas de piñeiro, pois era onde os 
escaseaban para subilos ao tren ... 
Así entramos en contacto con .Cruz 
Gallastegui e t..uis lglésias para fa
cer un Padreado sériG. Eles trouxe
ron xente de Lourizán para salvar 

das. excursións galeguistas, sobre · . 
a sustancialidade que había entre Redactaron o ·"Manifesto", con 
o home e a riatureza, achegábao .....---ooa intención, para arrecadar á 
máis a terra, ao povo, ás suas xent~ que estal:;)a fara, e colléron
creéncias nacionalistas: ' · nos a ·Mosquera e a mín para que

o, por min . batizado, Loureiro dos 
Poetas. Fixeron excavacións, tratá-

. 'BOVEDA DIXOME: rano e, hoxe, xa medrou demasía- · 

NON HABERA, -UNHA do ... Pero, cartos non tíñamos, xa 

"Santa Teresa e San Juan de, la o firmásemos tamén. C0mo me pa
Cruz son dramáticos os místicos recia ben, fíxeno. Cando apareceu · 
galegas, comG Fraí R'osendo, non~ publicado, Bóveda chamoume: a 
son panteístas. O esteticismo da . Ponte\tedra, .onde estaba na cama, 
reJixión en Castela está dominada · cor")- gripe. Pediume explicacións e 
polo vertical e· _crébase; a1ui non c~nt_~ille que firr:nara, pero que non 
hai esa ruptura dos ascetas espa- ~1.gh1f1c~o.a que ra abando'.lar o par

. ñois, nós tamén ternos unha fe ho- t1do. El drxome algo que nunca es-
> rizontal. quecerei: "Eso da Dereita Gale

Hox~ parece qúe existe un certo 
movimento que tenta entroncar o 
Cri.stianismó cea esén~ia da gale
gurdade, unha volta ao Priscilia
nismo, poderiamos dicer ... 

guista o que fai é sacarlle forza ao 
PG e non criar un partido, porque 
non haberá unhé! direita galeguista, 
tenp, en canta, até que pasen 40 ou 
?O anos desde que se poña a an
dar o Estatuto". 

Sempre tratei ~~ intuir a· relixión . É verdade, todos os Intentos que 
galega co pantersmo. Son un pan- . se fixeron neste sentido fracasa
te~sta, venme .de família. A nós do- , ron pÓrque o autonom{snro· non -

-·-rninanos a natureza; - - - --.está aser:itado. 

os gastáramos en _comprar a casa. 
DIREIT A GALEGUISTA A axuda veunos do Centro Galega 
ATÉ QUE O ESTAT-UTO de Buenos Aires, eles foron os 

LEVE CINCUENTA 
prinqipais impulsores; por iso eu 

-=-=---=-==-=--=-=--===-~=-=-~=""'"---· , tratei de que se fixese, ágora que 
·.ANOS ASENTADO' . eles están mal, unha campaña para 

axudalos. 

Foi así como lle nasceu a idea de 
celeb~ar _o 25 de Xullo a Misa de 
Rosalía. . , 
_ · "Recprdo como a primeira misa 
díxoa X_acinto Piñeiro, . un .. crego 

_que fora desterrado a Burgos por 
galeguista, por · nacionalista. ·- Como 

. era en latin a rhi.sa só o sermón foi 
en galega, nun galega exaltado e 
cheo de verbo patriótico. Daquelas 
só eramos 15,: pero lago comenza
ron a vir os de América, até o pon
to de que ? función puxéronlle a 

Mentres eu observo · unha escul"' 
_tura· que rep~esenta q Castelao, 
arrimada a dqus ton:ios verdes que 
conteñen as encícliclas de Xoan -
Paulo Segundo, pousaéia sobre o 
"Atras9 Económico .de GaliÚ",' ela
qorado polo seu filio Xosé Manuel. 
Beiras, ' ~ Manoliño"; como lle cha
maba o Cardenal Suquia, vol-ta a 
-contarnos · pasaxes da sua rñilitán
cia político-rnlixiosa, "porque a · 
nosa T erra, o noso . está asociado 
a un tc¿do e, moitas veces, pode a 

_emoción sobre a rel.ixiórf'. O 
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'As direitas non-se-suman 
ao nacionalismo-. 

,; ., .. 

se este non~_ ten peso' _ 
, ' 

. A teima de· Manuel .Beiras· é, nes:.. 
tes momentos, a unidade dos 
-nacionalistas. El enténdea da s·e
guinte rT!aneira: 

· "Hai cinc9 anos que no PG bota
mos a andar a Concórdia Nacio
nalista, · baséase, ·principalmente 
en non destruir uns aos outros. 
É necesário facer un decálogo; 
cuns pontos mínimos que apoien . 

·todos, uns pontos que nos _unan 
por riba das diferéncias para loi- · 
tar contra os forasteiros e a prol 
dá nósa Terra. Ternos que estar 

. asociados durante un tempo a ir" 
con_v_encendo · ás esquerdas e, 
logo· que haxa un sector que vaia 
convencendo ás direitas e mete
los no galeguismo. A direita non 

ríase e entraría no PSOE. 
A sua teoria, polo que se ve, fra-
casou. .-

Claro. Mira, sempre tiven a i:'iñ.ei
ro por un home leal, pero a Cas
telao ·cando lle decían algunha 
causa daqui sempre decia; asi 
nun tono: esas son causas de Pí-
ñeiriño. . 
. As teorías de Piñeiro mesmó 

fastidiaron · a cantidade de xente·, 
vampirizQulles a todos os que se 
achegaron a el o ardor galeguis
ta.:. Ademais que pasou co-n · 
Laxe, Ceferino etc? . Qué papel 
xogan? ' 
Pero · foi vostede quen levou a 

. Piñeiro para Compostela. 

se convence, non entra no gale- Piñeiro saira do cárcere e estaba 
guismo se· sste nón ten forza. A en Vigo. Chamoume Del Riego e 
profecia de Bóveda está a ser concertamos en que seria bo 
realidade, e non porque vexan que viñes.e para Compostela á 
que o nacionalismo é anti.:direi- "facer ·ambiente entre os e·stu
tas, senón porql!e o nac:ionalis- ·dantes · é a xente culta" .. · Eñtre 
mo non ten peso e, tardaremos -uns -canto"s pagámoslle a pen-

. anos en que o teña senón nos . sión. Como andaba mal das ca- . 
unimos'~ . - taratas e do estómago Del Riego 

'd íxome que lle talase a Garcia 

., fSt. TEORIA DE 
PiÑEIRO FRACASOU' 

Sabell para que o tratase. Asi o 
fixen. Foi a consulta e Sabell 
quedou prendado del. Chamou- · 
me e díxome que era fantástico , 
tanto · que, .colleu e apoderouse 
del, incluso escreb~u a falou por 

Nese sentiménto de unidade boca sua, Formaron o que cha
sem~lla estar todos de acordo. mo eu a Sociedade. Heíddegger 
Si. Manteñó correspondén-cia e Compañia. · 
con todos os líderes dos parti- . .PÍñeiro é listo, pero tamén é un 
dos galeguistas e todqs.están de medoso tremendo. Non lle ten 
acórdo 00 que lles digo. o que medo a ,nada, pero tenlle medo 
non entendo é porque . non se a todo. E un home sen concién
acaban de lanzar. o mesmo Blo~ cia política nen social. A única 
que ampliado poderia servir. Até conciencia que ten é a filosófica 
Camilo Noguei"ra tamén está de de Heiddegger. 
acordo, ainda que só o aceita·se · Pode explica~_ iso a negativa a 
é el quen leva a voi cantante. . reorgaizar o -PG. 
Hai. que pór ao país por encima· Pode. _Vouche contar -un epis.ó
dos intereses personais. Para· dio: polos anos 50 veu un erivia
moitos este é tamén o problema áo , de Arxentina a oferecernos 
de Peña: está a favor do "Pro- cartas para que montásemos o· 
xecto Comun", pero pode perde- P(3. Amín foi a uns dos· que me 
lo o protagonismo personal. Por aleccionaron para talar, para ne
iso no congreso eu talaba -de . gamos. Dixen que aqui non se 
darlle aos lideres vacacións anti- · podia resistir, que se taritos car
cipadas, par.a que cando volta- ·tos tiñan, o que habia que facer 
seJ1 , viñesen ·con outro -carisma, era fletar un batallón e desem-
pois foron eles os que fixeron · barcar, que nós ápoiaríainos 
todo o posíbel por derrotarse. . desde dentro. Foi unha- disculpa 
Peña ncm aceitou. . para quedar ben .. Se esta xente 

fose válénte, aquí poderiamos 
As iniciativas de criar partidos ter levado a cabo unha política 
galeguistas fortes e de direitas,_ de penetración,. de cirganizacíón, 
mesmo ligados ao cristianismo: de minar 0 réxime. · 
fracasaron pcila caréncié! · qe 
sentimento galeguista?-; . .,, . . • •,A · Na Sociedade Heiddegger-sem-

pre lle tiveron medo ao Marxis-
0 Partido Demócrata Popular e ·mo, e vostede? 
outros fracasaron por .is'o e por- Eu son ·marxista no pel}sam'en
que os que pretendlan facelo to político-social , a única barreira 
non eran políticos nen nada. que encontrei, pero salvei, $On 
E vostedes decidiron resucita- . as miñas creéncias; pero non 
rori o PG... teño misticismo. 
Nun primeiro momento o que Nunca lle tiven medo e cada 
plantexa~on ,foi · tace~ algo cotno vez téñollo -c111enos, nen ao ma
o. Partido Galeguista, a instán- · rxismo como doctrina nen como 
ciás de Martínez López, pero ti- proxección social, como método 
ñan receo de porlle o mesmo de an;ilise. Na Galiza sempre 

. nome; tiñan r'neao a luxalo. Nun- .existiu un marxismo de base, 
ha asamblea, despois de ter es- como ·se pode comprobar nos 
crito -uns artigas na . prensa, . eu monte"s comunais, . nos traballos 
pronuncieime polo nome de Par- · comunitár-íos, nos rebañas do lu
tido Galeguista. · · gar ... Aqui non existe o J:?roblema 

.. · Fun' talar con Piñeiro e díxen- dos latifúndios como en Andalu- . 
'. -..· llo. Non_ estaba de acordo. Afir- cia, asi que no.n tiña que existir 

'maba qúe galeguistas q~uedába- unha forte'confrontaeión entre os. 
mos poucos e que o que ·. habia de direitas e os marxistas. 
que facer era entrar noutros par.: .· Penso que agora, cos cambios 
tidos, infiltrarnos para galeguiza- no Leste, o Marxismo perderá 
los. Galeguizar o PSOE, retor- moitas causas, péro quedará ese 
zando aos ga!eguistas xa dentro. · · pouso, algo importantísimo que 
Até chegou a dicer que, se facia · fará xermGlar unhas novas socie- ' 
falta sacrificarse, que, el sacrifica- dades. O 

\ 
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. OIA INTERNACIONAL DA OBXECCIÓN DE CONCIÉNCIA . ,. 

. A RAZÓN DE USAR A INSUMISION 

. Sete insumisos galegas 
fi~erón pública: o ·. . 
pasado 15 de Maio, Dia 
Internacional da 
Obxección de . 
Conciéncia, ·a sua 
n~gativa · a incorporarse 
á mili, nun acto ante a 
Capitania Xera_I de A 

· O 20 de Fevereiro do 1989 foi a 
. primeira apresentación de i_~su
misos perant~ os · respectivos 
xulgados militares do Estado. 

_ Daquela eran 56 os insumisos, 
desta· volta xa hai máis .de 600. 
A 'resposta dos militares ao de
safio que supón a insumisión foi 
ben cativa se miramos os recur-

ANXO ALONSO/BEATO ~ONZALEZ 

. Coruña. Vários centos 
de xóvenes 
manifestáronse 
simultaneamente a prol 
da obxección . · 

. sos dos que dispoñen: as leis, a 
forza o exército, o aparello esta- · 
tal e~iá do seu lado, e, polo tan
to · eles son os favoritos "a prio
ri "'. Péro non puderon gañar a 
guerra, ríen tan sequer gañaron 
moitas batallas; non se atreven ~ 
outra cousa que a . empregár Insumisos na Coruña o pasado dia 15. 

.. . América·nas, 
-Pantalóns;· . 
. Garabatas 
· seda natural, 

Con todos os-servicios e vantaxes 
que só of e rece E_I Corte Inglés. 

• Último modo oo mel1or précio. 
• Todas as tatlas 

• Confección pe.rfeita en tecidos 
de primeiro calidade: 

• Composturas sen cargo olgun. 

• Envio a dom icíl io. 

• Aparcamento ao seu servkio. 
• Total garontia. Se non queda

s-atisfeito devolvémoslle 
o seu diñeiro. · . -

2.950 

unha repre~ión selectiva, que se 
concreta nas detencións illadas 

. de insumisos, un aqui, outro ali, 
poucos dias de cadea, coa erara 
intención de asustar e de deixar 
ben clara a obrigatoriedade do 
Servicio Militar (SM). 

Segundo a sua razón, a "ra
zón" que emana das leis milita-. 
ristas que padecemos, xa tiña 
que haber 600 consellos de gue
rr~, cifra á que hai que engadir a 
de catro' autoinculpadas e au
toinculpados por cada insumiso, 
cómplices do delito e merecedo
res, en boa léxica, da mesma si
tuación xurídica de "delincuen
tes". Pero non o fixeron, esta loi
ta frontal contr~ o SM que se 
chama insumisión suscita dema
siadas simpatias a nivel social 
como para que os militares se 
atrevan a reprimi-la indiscrimina
damente. 

Unha bo? proba disto son os 
consellos de guerra que lle fixe
ron en Novembro do 89 a dous 
mozos de Barcelona. A pena im
posta foi a mínima (13 meses), 
tendo en conta que segundo as 
leis militares a pena por un delito 
de negativa ao incorporamento 
ao servicio militar vai de an ano 
a seis de cadea militar. E o que 
confirma máis o temor que teñen 
os militares e o governo do 
PSOE á insumisión: eses dous 
mozos ainda hoxe están na rúa. 

A razón da insumisión centra
se no rexeitamento do SM a nivel 
social. Un SM onde é moi doado 
ir, pero cada vez máis difícil vol
tar del. Un SM que ten unhas es
candalosas estadísticas de aci
dentes, de feridos, de "suici
dios". Unha mili que mata, que 
supón unha perda de tempo para 
os xóvenes que a van facer. Un 
SM nun exército que se ten dis
tinguido por dar inumerábeis gol
pes de estado, ademáis de ter 
intervido moitas veces na história 
da vida política da nosa nación. 
Un SM nun exército que ten 
unha ideoloxia machista e repre
sora, onde se penaliza por "rea
les ordenanzas" o direito a exer
cer livremente a nosa sexualida
de. Por iso o SM é impopular; 
fai-lles falta moito lavado de ima
xe para que sexa verdadeira
mente "simpático" para a opinión 
pública. 

Hai importantes sectores da 
povoación que nos últimos anos 
teñen experimentado várias 
oportunidades de manifestar o 
seu rexeitamento. O referendo 
da OTAN do 1986 (gran pesadelo 
para o PSOE) criou un movimen-

, to anti-militarista con bastante 
implantación, que foi un caldo de 
cultivo para as conciéncias anti
mili. 

A insum_isión como prática xa 
ten case un ano e médio de vida, 
vida que seguirá até que o go
verno se decida a tomar outro 
tipo de medidas máis en conso
náncia coa vontade popular. E 
por isa vai haber outra apresen
tación de insumisos galegas 
diante do Xuíz Togado Sineiro 
(militar e carceleiro). Xuíz que se 
distinguiu pola responsabilidade 
que ten nas detencións de Fer-. 
nando Rodríguez • Gómez .(insu
miso de Pontecesures en liber
dade desde hai vários meses) e 
de Xan Cordeiro Budiño, un 
mozo que se .negou a facer o SM 

. e foi encadeado o pasado 11 de 
Abril. Os colectivos anti-mili de 
Galiza están a mobilizar-se pola 
sua liberación, pero o desafio se
gue. D 
Anxó Alonso Cásal e ·serto González Poza· 
son insumisos pertencentes ao Cqlec'tivo 
de Insumisos da Galiza e á Asamblea Na
cional de Obxección de éonciéncia. 



A NOVA SITUACIÓN EN NICARÁGUA 

A con_tra non foi ben recibida polos campesiños · 
1 

Vjsita a Destino, campamento principal da contra 
r 

• ANDRÉ CABANAS/MANÁGUA 

Para chegar a "O Destino", cam
pamento principal da contrarre
volución situado no departamen
to norteño de Esteli, compre 
arrecadar pacié'ncia abondo e un 
"jeep" de tracción dpbre apto 
para percorrer os 120 Km., duros 
e interminábeis no último treito: 
coma o destino incerto da "con
tra" armada en Nicarágua. Pasa
dos vinte días da investidura do 
governo da Unión Nacional Opo
sitora, somente 400 contras se 
desmobilizáron e desarmaron, 
evidenciando a sua vontade de 
continuar presionando para a de
saparición do sandinismo como 
expresión política no país. 

A história da contra-revolución 
é unha relación inacabábel de 
compromisos rotos e acordos 
baleiros, desde que en Marzo de 
1988 efectuaron as primeiras 
conversas directas co governo 
sandinista na localidade de Sa
poá. Xa que logo, é moi real a 
posibilidade dun novo retraso do 
prazo definitivo para a desmobili
zación, estabelecido o 10 de 
Xuño. A "contra" trata de gañar 
tempo para continuar o acoso a 
un sandinismo forte e ben orga
nizado. 

Os ()ficiais da ONU e os fun
cionários da OEA que apoian o 
proceso de desarme "contra" 
son conscientes disto, e o seu 
campamento (moi perto de "O 
Destino") non dá sensación de 
provisoriedade: dous potentes 

Soldados do EPS vlxlantes 

motores xeran a única luz eléctri
ca de toda a zona, e unha com
plexa e ben aceitada infraestruc
tura alimenta aos desocupados e 
aborridos mercenários, con fei
xóns, arroz, zucre, fariña, sal, re
fresco, café e, ocasionalmene, 
cervexa Heineken, insecticidas 
Autan e outros produtos impor
tados que fan máis lixeira a es
pera. Todo isto pésie a que o 
mandato da OEA abriga a axudar 
só aos desmobilizados. 

Km2 cadansua (nas que nen o 
Exército Popular Sandinista nen 
as milícias campesinas armadas 
poden penetrar) os "contras" pa
trullan os camiños e comen nas 
casas de terra e madeira, sen luz 
nen áuga, dos labregos. Penetrar 
a território "contra" é internarse 
nun mundo inimaxinado hai pou
cas semanas; un anaco de Nica
rágua arrincado ao tempo que 
estamos a viver: estraño, confu
so e doloroso. A paradoxa é que 
un exército vencedor nos despa
chos de Washington antes que 
no campo de batalla, acade por 
vez primeira un chisco de terra 
ao interior do país. 

Non son os tillos pródigos 

;t Mas a convivéncia é tensa en
u tre os que até onte estaban en
g frontados. A contra non é o tillo 
~ pródigo !ecebido cunha aperta 
. ao volta ao lar. En "Las Colinas", 

O certo é que as comunidades 
cenário até hai poucos dias de 
fortes combates, están ·ocupa
das por un exército "contra" de
pendente e derrotado militar
mente pero que chega con orgu
llo de vencedor a disfrutar o seu 
Abalón. "Nós -comenta un 
"contra" nado en Matagalda
axudamos a derrotar á Frente 
Sandinista, e aqui estaremos até 
que marchen definitivamente". 
Nas cinco zonas de cincocentos 

asentamento a 6 Km de "O Des
tino", os labregos negáronse a 
entregar voluntariamente os seus 
fusís, e só a intervención persua
siva do Maior Daniel Pozo (do 
Estado Maior do EPS), conse
guiu rematar o proceso. Hai 
medo á revancha e á vinganza 
dos que acumularon- ódio os dez 
últimos anos. Para Martha Gon
zález, traballadora da emisora lo
cal Rádio Liberación, "os-campe
sinos temen dicer. o que sinten, 
mas non están ledos pola pre
séncia "contra" que lles tira a sua 

comida e non lles deixa ir traba
llar con tranquilidade por medo a 
deixar a casa baleira". 

"O Destino" máis que símbolo 
do poder contra, convértese así 
en testemuña da sua incapacida
de para conquistar base social 
no corazón do pavo. "Os contra 
_non gañaron a guerra, -di Xosé 
Ortiz, secretário xeral da mais 
importante organización sindical, 
a Central Sandinista dos Traba
lladores,- mais en benefício da 
paz nós aceitamos que estexan 
nas zonas e mesmo cheguen a 
Manágua para negociar". A at
mósfera qúe rodea aos contra
revolucionários é a dun mun(:lo 
artificialmente criado. A moi pou
cos Kms. xa de regreso en Estelí 
-a capital da rexión- as pare 
des berran consignas revolucio
nárias e o local da Unión Nacio
nal Opositora ten un ar destarta
lado e tristeiro, carente de toda 
actividade. Aquí, a FSLN supe- ,. 
rou en mais de 7.000 votos ao 
seu rival, con porcentaxes que 
reverteron a tendéncia negativa 
do resto do .país. Sentado no 
parque central que atravesan as 
rapazas de olios mais grandes 
de toda Nicarágua, penso nos 
vales verdes, morada actual dos 
"contras". Acompañado polo si
léncio que só rachan cando as 
campás da igrexa e o paso sua-
ve das bicicletas, lembro "O 
Destino" da contra, o lugar lon
xano e abrupto, dunha viaxe que 
nunca quixen facer, ou que en 
realidade non foi. D 

SE NON SEGUE ESTA CADEA PODELLE PASAR DE TODO. 
=====================~--====================== 

Un executivo non a seguiu e perdeu .o avi6n, 
porque non sabía o do atasco. 

Folga contra as medidas 
econóniicas da UNO 

Un emprega.do non a segviu, saiu de casa 
sen gabardina., pillcose co~-.10 urD.ia sopa e o aeu 
xefe pdxoo a caldo. 

Un..li.a moza que non a segu.iu, non se interou 
a tempo do concerto e ficou desconcertada.. 

Un oficinista que non a segu.i~, non soubo 
a notícia política do dÍa e non pudo falar 
de nada na oficina. 

Sen embargo, outro oficinista que a seguiu, 
comprobou que ~ a mellor política. 

Un.ha señora que a seguiu, intirouse de que 
lle tocara a lotar!a. 

Un trabal.lador interouse a tempo do tempo 
que ia ir e preparouse con tempo. 

E 'W1 executi vo ll'lle a s .. ~c.;__i.-:) .. , non seguiu 
pola rua. do atasco e chegou ao aeroporto 
en hora boa. 

E ' que ouvir IW.~ SER. .& neces4rio para 
sair de casa sabendo o que pasa. 

Pase esta nota a un amigo para . que siga 
a Cadea e se non, xa verd' ··o que pasa. i1a... .. 

O primeiro paro parcial xerali
zado en Nicaragua, limiar da 
folga -xeral que pode paralisar 
o país nos días vindeiros, co
mezou cando ainda non se 
cumpriron trinta dias da insta
-lación do Governo burgués da 
UNO. O paro, convocado po
los traballadores do estado 
afiliados á Unión Nacional de 
Empregados (hexemónica no 
sector e pro-sandinista), é o 
primeiro que se realiza desde 
o 19 de Xullo de 1979, e ama
sa o grau de conciéncia e 
consenso dos traballadores 
arredor da defensa da identi
dade revolucionária. 

A difícil situación económi
ca (agravada por 3 devalua
·cións consecutivas decreta
das nas duas prirneiras sema
nas de governo) prendeu o 
lume das mobilizacións, que 
cobraron forza a raíz da pro
mulgación de tres importantes 
decretos: A derogación da Lei 
de Servício Civil, que deixa en 
situación de inestabilidade a 
perta de 200.000 traballado
res estatais; a devolución aos 
antigos donas das terras pro
priedade do estado; e a revi
sión das confiscacións efec- · 
tuadas pola FSLN desde o 19 
de Xullo de 1979,· que puxo en 
mans do povo vivendas, em
presa~ e áreas agrícolas. 

Porén as medidas tiveron o 
efecto "positivou de reconci
liar e recon ruirqn temporal
mente a malferida unidade da 
UNO. Asi, interprétar:ise como 

unha concesión aos sectores 
máis duros da coalición, e ra
chan o fráxil equilibrio social 
estabelecido desde o 25 de 
Abril. Fráxil e efímero, vista a 
pouca duración. 

O paro iniciouse nas depen- . 
déncias do Governo central e 
na mañá do Luns estendeuse 
ás comunicacións telefónicas, 
sistema bancário e certos 
hospitais, habendo certos ca
sos de institucións que, pe
chadas con candados non 
permitían a entrada do minis
tro. Tal sucedeu por vários 
dias no Ministerio da Cons-

. trucción e Transporte, e- no 
poderosísimo Banco Central 
de Nicarágua, responsábel da 
impopular política económica 
que se está a praticar_ 

Con este panorama, a única 
resposta do governo é a ame
naza de despidos masivos, 
mesmo facendo uso das for-· 
zas de policia e o exército 
para "restaurar a arde públi
ca". O cenário da confronta
ción revolución-contra revolu
ción está xa debuxado, cunha 
prontitude que non deixa · de 
surprender aos observadores. 
Moitos están a perguntarse 
cales poden ser as seguintes 
escalas da crecente confron
tación, que non descarta o íní
cio da g_uerra civil. 

Nicarágua está .acesa, e o 
sandinismo na oposición inda 
non queimou todas as suas 
naves. D 
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CARTAS 

INDEPENDENTISMO 
E JUSTICA · 
Com motivo de se celebrar o 16 
de Abril na "Audiéncia Nacional" 
a vista oral do jui90 contra Jose
fa Rodríguez Porca, um cento de 
membros e simpatizantes das 
JuGA mais os familiares de 
'Seta' achegamo-nos a Madrid 
ao fim de assistir a mesma. Mais 
umha vez repetirom-se as nosas 
experiencias anteriores de jui9os 
contra do independentismo gale
ga. O qual retire-se, principal
mente, ás duas constata9ons a 
seguir: 

1.- Persegui9om e hostiga
mento a todas as formas de Jaita 
anti-repressiva e/ou de solidarie
dade com os presos e presfJS 
galegas. Neste casso, logo de 
soportar a viagem de centos de 
Kms. consabida para tudo as
sunto relacionado com os presos 
(visitas, vis-a-vis), eramos agar
dados por um grupo de ultrade
reitistas que, com as suas violen
tas · provoca9ons, tentavam 
caussar os incidentes precissos 
para nos. impedir o accesso á 
Sala da Audiencia. Tudo o qual 
aconteceu con umha mais que 
evidente complicidade por parte 
dos membros das FOP. Umha. 
vez dentro, extremo conquerido 
·gracas á serenidade de todos 
nós, repitem-se as experiencias 
vejatorias nom por conhecidas 
menos desgradáveis: cacheios, 
frases cínicas, exasperante lenti
tude (umha hora e meia de re
trasso) . . 

2. Carácter (.micamente políti
co da Audiencia Nacional. Dos 
jui9os que alí se celebram, fica 
ausente tudo rigor jurídico e a 
excep9om consagra-se como re
gra. Neste particular, tentava-se 
de inculpar a Josefa Rodríguez 
Porca de tres delitos: atentado, 
tenencia de explosivos e sustituí
. 9om de placas de matrícula, sen
do as penas; repeitivamente, 19 
anos, 3 anos e 3 meses. As duas 
provas testificais (dous políciais) · 
nom aportarom nemgum dado 
objectivo; e a prova documental, 
o contrato de aluguer dum auto
móbil, norn é suficiente para cali
ficar a sua actua9om com de au
toria material do facto que se lhe 
imputa. 

Conhecidas como son as tor
turas que esta mulher sofreu tras 
da sua deten9om, que só cesa
rom quando non puiderom che
gar alem mais sem_mata-la. Con
hecidos, os informes médicos 
dos facultativos ·do "Hospital 
Juan Canalejo", tras das d~nún
cias interpostas em base ao an
terior, que non conducirom a 
nengumha investiga9om ao res
peito. Est~ jui90 nom semelhou 
mais que a irania dum processo 
sem base objectiva nemgumha. 
Mas, ao parescer, esses son os 
paradoxos aos que se ham ver 
submetidas as vítimas da Au
diencia Nacional, auténtico su
cessor do nom tam antigoTOP.D 

FRANCISCO LÓPEZ 
(Coordenadora Nacional das JUGA} 

PSG-EG , 
E SOCIALDEMOCRACIA 

Produciume un certo calafrio o 
anatema que o Sr. Camilo No
gueira lanzou contra a UPG. Non 
se- trata de temor, pois a pouco 
que se reflexione decátase un de 
que, digan o que digan os ingle
ses no seu parte meteorolóxico, 

XOstLOIS 

cando hai néboa no Canal da 
Mancha non é precisamente o 
Continente quen fica aillado. 

Hoxe calquera sabe cal é a si
tuación real do seü Partido (ou 
sexa, con que apoio soc~ai ex
presado, por exemplo, en votos 
conta) e a que .responde seme-
llante arroutada. ' · .· 

AsegúrÓlle que se equivocou 
(outra vez) cando menos en dous 
aspectos: non deberia ser a UPG 
(socialista e nacionalista) o bran
co das suas iras, nen o BNG está 
precisamente en situación de de
rribo como para ·que a sua arcai.:: 

. ca arcabucería poda causar des
perfeitos apreciábeis. 

Máis lle valeria don Camilo, 
gastar as neuronas colectivas de 
que dispoña en descobrir algun
ha posíbel política coerente en 
favor do nacionalismo progresis
ta, de sorte que chegara a servir 
de referéncia a aqueles que ain
da non veñen por este camiño, 
en vez de escarabellar máis na 
casa. 

Seria bó, paño por caso, que 
aclarase esa estratéxia sua que 
Vdes. dín democrática, pragmá
tica e civilizada, pero que tanto 
se desfai en remilgos con todo o 
que cheira a institucións, como 
lles permite formar parte dos que 
agreden traballadores, ameazan, 
persiguen por tabernas e impe
den a libre expresión, para afina! 
encher, iso si, as andorgas do 
PP. 

O único denominador comun 
que vexo nas suas constantes 
contradicións é o de estar, sem
pre, a velas vir. Con resultados, 
por certo, ben cativos. 

Conviria, pois, que dirixira as 
suas modestas forzas contra ese 
gran inimigo qu~ atranca . o de- , 
senrolo da nosa sociedade e que 
require, por iso, as enerxias uná
nimes deste P<?VO. 

Non hai, repito, temor ante 
esta caza de bruxas de menor 
cóntia, mais si ese inevitábel ma~ 
lestar que produce o ter xa es
coitado algo parecido outras ve
ces. A amnésia éme imposíbel, 
quizais polo bastante tempo que 
levo na cousa política ou porque 
a História é a miña profisión. E 
eu sei perféctamente que o dis
creto encanto <Oa social-demo
crácia pode resultar terrorífico. 
Na ocasión presente Vde. oferé
cenos unha reedición patética e 

\ ~ . ' ' . ' 

grotesca dos tics inquisitoriais 
próprios de que precisa recalcar 
o credo do "socialismo democrá
tico" (como se houbese outro!), 
f acendo ostentación gráfica de 
limpeza de sangu~. 

Pero tras esas presuncións rei
teradas a realidade é moi outra. 
Ningüén m"ínimamente informado 
ignora qye a ruptura histórica en
tre o socialismo revolucionário e · 
a socia~ democrácia debéuse a 
que no seu momento esta última 
optou por colaborar na catástro
fe da 1 ª Guerra Mundial. Só o co
munismo mantivo en alto a ban
deira do pacif1smo e a solidarie
dade internacional. 

E as manobras de illar á es
querda máis consecuente, esta 
mesma táctica que agora (de 
novo!) propón o sr. Nogueira, te
ñen xa vella tradición na sua 
onda ideolóxica; sempre, natu
r.almente, en favor da dereita. 

Por exemplo, o débil SPD de 
1919 co beneplácito do capital 
alemán a base de facerlle o tra
ballo suxo de liquidar aos Espar
taquistas e asesinar a Rosa Lu
xemburgo e Karl Liebnecht, fo
mentando, de paso, a organiza
ción das primeiras hordas nazis. 

Si, o SPD, tan pulcro e admira
do. Exactamente, o mesmo que, 
como demócrata, mativo no os
tracismo (e segue hoxe!) aos co
munistas da RFA. Igual que aco
rre (paradiso da liberdade occi
dental!) na Suécia. 

Achegándonos máis acá, non 
ignorará Vde. a situación bochor
nosa que se dou no remate da 
11ª República Española e no e.xí
lio, cando o PSOE chegou á con
clusión de que o atranco á de
mocrácia era o PCE e que todo 
intento de acabar co franquismo 
pasaba pala exclusión .9os co
munistas de calquera acordo. 

Xa ve que non é nada orixinal. 
Máis ben un pouco dogmático e 
repetitivo. Será que tamén Vde. 
acredita na máxima de Gobels e 
confia en que alguén, farto de 
escoitalo, se convenza de que a 
U PG é ánti-democrática. Sempre 
haberá quen entre no xogo, asi 
que insista, se lle parece provei
toso. Por ese camiño xa sabe 
que pode atraer inversións exte
riores e transformar, por fin, o · 
chiringuito nun negócio. O 

ANSELMO LÓPEZ CARREIRA 
(Cangas) 
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SEGUNDO MANIFESTO 
ANARCO-ROMÁNTICO 
lrmáns, compañeiros, · camara
das e amigos!!! 

Tra-la presentación neste 
mesmo xornal do noso movi
mento revolucionário voltamos 
con este novo manifesto infor
mativo dos nosos progresos na 
liberación nacional. 

En asemblea totalitária e cons
tituinte feita o pasado dia 3 do 
corrente decidiuse e aceptouse o 
idearium. Tomado de "Polaroid", 
tacemos noso o ''.Manifesto Ka
mikaze", escrito polo camarada 
Suso de Toro, que reproducimos 
a continuación: 

"Confesemos en voz alta o 
cancro irreversible que roe o 
país, démoslle unha morte digna 
a esta prea que xa fede. De qué 
vale esta agonía alongada? 

No seu tempo, Manuel Antonio 
tivo a radical audaciá de mandar 
á merda toda a literatura galega. 
Celso Emilio, no seu, enfrentouse 
á verdade oficial e descubríu o 
que coidou verdadeiro rostro do 
país e nun ataque suicida tirouse 
a escomar contra dos Ananos 
imparables, vermes da autodes-

. trucción. Pasou o tempo e o can
cro adonouse ata o cerne de to
das e cada unha das extremida
des desta prea podre. 

Como reprimí-lo gómito diante 
de tanta solemne inauguración 
presidencial de Feiras da Empa
nada argalladas por Asociacións 
de Amas de Casa? Como aturar 

- tanta procesión da Mortalla da 
Cantora, santa avogosa da Sau
dade, tanto menea-la pantasma 
do "ilustre polígrafo rianxeiro"? 
abandonemos só un intre o es
cepticismo, o sarcasmo e o ci
nismo e teñámo-la radical ho
nestidade de amosa-lo verdadei
ro rostro do país, porque debai
xo de tanta discreta mediocrida
de e mezquindade corre unha 
vea /aira de merda, corre un río 
de xudre. 

Seguiremos a asistir e a oficiar 
impasíbeis esta lenta, morosa 
cerimonia de esterilidade, au
tooodio e extinción? Deixaremos 
que eses monifates solemnes, 
monstros mutantes de pel untuo
sa e mol coma empanada, que 
axudan ese bato a esterco que 
escorrentan co botafumeiro do 
"enxebre", sigan a contemplar 
rexoubando dende a altura esta 
agonía lamentábel? ¡¡¡Frente do 
sometimento dun país de bois, 
ergámo-la testa con orgullo, 
mesmo con insolencia!!! 

Os incendios que inzan o país 
ameazándoo con desertizalo son 
aínda tímidos. A desaparición do 
noso idioma esmagado polo in
vansor é excesivamente lenta, e 
irnos deixar que o rematen ou
tros? 

Non hai volta atrás e estamos 
ó cabo do camiño, ¡¡¡Camiñe
mos!!! ¡ ¡ ¡ Conduzamos nós esta 
marte con dignidade!!! ¡¡¡Des
truámo-lo que queda do país!!! 
¡¡¡Destruámo-lo que queda da 
nasa cultura e do naso idioma!!! 

¡¡¡Rematemos!!! 
Gallegos, vermes mutantes 

-que habitades e vos mantedes 
deste país que é un morto que 
fede, unha prea que atufa. Gali
cia, esa rémora que odia o novo, 
os cambios, a vida, que se em- . 
borcalla na rutina, aa ignorancia, 
na desconfianza. Galicia, patria 
noxenta da mediocridade. Gali
cia, ese território habitado por . 

eses non- seres, sub-homes 
cunha leira na cabeza, eses se
res mezquinso chamados galle
gos. Raz~ furtiva e esquiva que 
estende a súa infame indignida
de por tódolos recunchos do pla
neta. 

E a Vida logo esa moitedume 
de pantasma ocupada en auto
destruirse? 

Non será a Marte? Non será a 
morte esas sombras semiexis
tentes penosamente adicadas a 
que todo siga igual? 

Non é a marte esas recuas de 
homínidos que periodicamente e 
ritualmente votan e escollen en
tre eles ós máis infames para 
que os destrúan? Non é a marte 
a súa literatura, esa queixa mo
nótona, gris e impotente, feíta 
por catro pelmas para vinte plas
tas? 

Non son a morte esa rapazada 
de pelo repeinado, agoniada por 
chegar a madrileños de terceira 
categoria? Non é a morte e~a · 
queixa continua e esa ausenc1_a· 
de acción? Non é a morte ese ci
nismo impotente? 

Pero é que logo non sóde-/a 
marte? 
Nos desexámo-la destrucción e 
enterro deste morto, o voso ali
mento. Somos partidários da eu
tanasia e queremos unha marte 
digna para este indigno ser semi
vivo. 

¡¡¡Profanémo-lo panteón de 
Gal.egos Ilustres!!! 

¡ ¡ ¡Derrubémo-la Casa-Muse u 
de Rosalia!!! 

¡¡¡Fagamos croquetas coa mo
mia de Castelao!!! 

¡¡¡Rematemos con Galicia e o 
Gallego!!!" 

Sen querer apropiamos da 
propiedade intelectual de Suso 
~de Toro, adoptámo-la súa obra 
como Biblia e summun ideolóxi
co, criando realmente os seus 
kamil<;azes, que pasan a se-la 
rama dura do noso movimento 
(preparádevos C~Cs, íij/mos por 
vós, Parcos!!! 

asimesmo, e seguindo coa ex
propiación de nomes, títulos e 
propiedades intelectuais, anun
ciámo-la criación, tamén dentro 
do noso movimento e baseado 
na gloriosa afirmación de Sinies
tro Total, da nosa rama ecolxis
ta-salvaxe: A Frente de Libera
ción Animal. 

Como pontevedreses (moi ao 
noso pesar) queremos expresa
lo noso máis profundo noxo e 
carraxe ante a existencia na ci
dade da única praza de toros da 
nación. Aseguramos que non a 
deixaremos tranquila, tomaranse 
medidas este mesmo verán. 

A Frente de Liberación Animal 
esixe a inmediata abolición da 
festa festa nacional hespañola 
(algunha cousa boa habíamos de 
ter). Toreros asasinos. Asimesmo 
preparamos unha campaña de 
recollida de firmas para transpor
ta-las celulosas á cidade deporti
va do Real Madrid, e pedindo a 
canonización de Rivas Fontán, 
Rajoy, Fraga, e demáis fato de 
párias como santos patróns dos 
subnormales, chorizos e amari
conados. 

E-e-e-eso foi todo amigos. O 

COLECTIVO ANARCO-ROMÁNTICO 
KAMIKAZES! 

FRENTE DE LIBERACIÓN ANIMAL 
PO.: Un saudiño pra os amiguetes e cama
radas do COLECTIVO DANIEL, de Vigo, 
cos que nos gustaría entrar en contacto, 

· xa que eles inspiraron en boa medida o 
noso glorioso movimento. 
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. CULT.ORAL .. 
Nº432 

Precaución das autoridades- ante o .renacer cultural 
Celebración do Di~ das :Letras (]alegas 

GONZALO 

• MANUEL VEIGA 

O agramar de actos culturais na 
case totalidade de concellos. 
bairros. coléxios e asociacións 
de Galiza, durante o presente 
mes . amosa a pla,smación real 
na sociedade dunha celebración 
que nos anos sesenta eistable
ceuse como alicerce simbólico 
da reintegración cultural. O que 
era minoritário . comeza -a ser 
masivo a xulgar polo extenso 
programa de 3ctos. 

No tempo e nos conÚdos o 
Dia das · Letras superase ano a 
ano. Os actos dun día , converté
ronse en celebración que abran
gue a toda a semana e , ás ve
ces . mesmo a todo o mes de · 
Maio. No tocante aos contidos 
non só a literatura, senón a cu!~ 
tura galega en xeral é a festexa
da . 

Luis Pimentel, autor de Som 
bra do aire na herba , centra a 
celebración oficial do Día das 
Letras Galegas .. Sobre o poet~ · 

lucense as distintas- editarais 
oferecen . diferentes visións da 
sua persoa e obra . 

Sen embargo, se ao rector cto 
17 de Maio. a ac~llida so~ial e 
progresiva, rion se pode dicer o 
mesmo das institucións . As for
zas po.liticas que nos governa-

, ron desde comezos da transi
ción tiveron en comun o afári de 
diferenciar augas e non cair. 
nen no siléncio absoluto, nen no 
apoio incontrovertíbel á nosa . 
cultura. O potencial da cWtura 
galega", tan diferenciada e rica 
no Contexto ibérico e tan doada
ménte asumíbel para a · meiran
cte· parte · dos galegas apenas re
viren a' gasa impostora da cultu
ra castellano-andaluza, é~ consi
derado eón medo. polas instán-
cias oficiais. , 

A vena máxima franquista de 
liberdade si, pero non libertina 
xe · é convertida agora erl: cultu- . 
ra galega si, pero na medida 
xuSta . 

Froito de,Sta 1conceición é o 

impasse cwtural que vivimos 
por parte das autoridades. Non 
se sabe que facer con ese xi
gantesco armário dé;.cultura ga
lega, antes no f~iado , e hoxe en
trance de restauración, ateigado 
de ideas própr~as e de posibili ~ 
d-ades. Hai medo a que, de abri
lo , se cuestione a . posibilidade 
de coabitaf' coa cultura españo-

· la. Unha cultura é unha cosmo
visión , aberta e permeábel por 
suposto, pero a que un se ads- ' 
cribe ou· non . É como estar mor
co ou estar vivo, non hai termos 
médios. 

A sociedade está dando , ain
da que de vagar, o s.eu veredic
to . Que. lle pergunten aos µio
zos. Eles talan quizá menos ga
lega que os seus pais, pero te
ñen menos vergonza e máis 
conciéncia de ter nacido onde 
naceron. 

As institucións e os seus rec
tores non poden tapar xa a cai·
xa de · Pandara: Cada quen de
berá ubicarse no seu lugar. O 

O DESINTERESE INS'ITl'OCIONAL NA ENCRUCILLADA. DA CULTURA 

O 17 de Maio é ainda hoxe unha 
boa data para reflex1onarmos so
bre a língua e a literatura gale-

. ga . e tamén por extensión, dado 
que é desde unha asociación 
cultural que se reahza apresen
te análise. para achegá.Fmonos 
ás relac1óns arestora existentes 
entre as institucións e os colec
tivos culturais 

Verbo da língua. diferentes 
secLores concordan en sinalar 
que nos a opamos nunha situa
ción de estancamento. cando 
non de claro retroceso no proce
so de normalización , (lembre
mos con Castelao que se amda 
somos galegas é por obra e grá
c1a do 1d1oma) Así, no eido do 
ensmo. tanto no público como 
no privado. non se está a cum
pm a Le1 de Normalización Lin
guistica . e por consegumte te-. 
mos como resulta o que unha 
porcentáxe mo1 alta e estudan 
tes non receben nengunha ma 
téna dos seus programas de es 

' tuda en galega, e para eles a lín
gua galega non Len un trata
mento diferente que o que lle 
corresponde a unha lingua es
tranxeira . tal como o inglés por 
exemplo. senda o galega, cons
titucional e xuridicamente, a 
língua própria da Galiza. E é 
neste · contexto, brevemente 
descrito, no que se produce o 
decreto (Abril do presente ano) 
que exime da aprendizaxe do 

_galega por tres anos aos alunas 
non gal egos ou a todos aq u eles 
que teñan "especiais deficién
cias auditivas". Se ben nunha 
situación de plené1- normaliza
ción lingüística poderian aten
derse os casos individuais que 
ampara o citado decreto, nunha 
situación como a pre~ente de 
manifesta· descompensación en 
contra do gal ego as excepcións 
poden chegar a ser utilizadas 
como ariete que fenda máis aos 
xa de por si moi escasos logros 
acadados no en~ino polo proce: 
s9 de normalizacíón . Este decre
to permite pór en dubida a su
posta vontade política normali
zadora do actual Goberno da 
Xunta da GáJiza; ainda _máis se 
ternos en tonta que n© . orza-

XAN HERMIDA 

O asociacionismo de base reclama o seu recoñecimento com9 .dlnamizador da cultura. Na foto aspecto da Ca.rrelra do 
Idioma, promovida pola Federación de A~ociacións Culturais. · 

mento de presente exercício tan 
só fo ron asignados 55 millóns de 
pesetas á Dirección Xeral de Po
lítica Lingüística e que o mon
tan te total a empregar neste 
eido supera en rnoi pouco os 
200 millóns de pesetas , cantida
de manifestamente insuficiente 
pará alcanzar uns mínimos re
su 1 ta dos no proceso de normali
zación lingüística, (sinalar inci
dentalmente. que a Generalitat 
obtivo 7.000 millóns de pesetas 
para a normalización do catalán, 
procedente dos orzameñtos so~ 

· brantes do.Estado. e o noso Go
vemo lirnitouse polo momento a 
facer unha petición para a mes
mo fin) . 

Se de literatura estamos .a ta
lar é inexcusável referírmenos á 
marxinación instituciónal (e ta
mén editorial) que están a sofrer 
un bc;m número de criadores e 
c'riadoras . pala cuestión da nor
mativa a empregar na. escrita db 
galega; marxinación que chega 
ao ponto de excluir inquisitorial
mente das bibliotecas públicas 

'A:s--ASOCIACtONS 
CULTURAIS NON 
ESTAMOS RECOÑE....:_C_ID_A_S ___ _ 

COMo · 
INTERLOCUTORES 
VÁLIDOS NA . 
CONSULTA __. _____ _ 
DEFINICIÓN E 
EXECUCIÓ_N_· D_A_S __ 

POLÍTICAS QUE 
VERBO DA CULTURA 
REALIZAN AS -
DIFERENTES 
INSTITUC!Ó_N_s·--

todas aquelas obras que. non- se 
axustan- á normativa hoxe vi
xente. Coidarnos que se de inte
grar se trata é p~eciso, con· inte
lixéncia e x~nerosidadE:l por to-

das as partes, un. esforzo de en
tendimento para achegar as qi
verxéricias existentes e asi facer 
posível .un consenso· no.rmativo. 

Polo que respeita á política 
.cultural, é moi evidente para 
nós que as asociacións culturais 
non ·estamos re.coñecidas. nen 
de facto nen de jure. como in
terlocutqres válidos na consulta , 
defin_ición e execución das polí- . 
ticas que verbó da cultura reali
zan as diferentes institucións. 

· Co.idamos que esta eiva debe 
ser o máis rapidamente supera
da e que polo que se retire aos 
,concellos un xeito de potenciar 

. mecanismos de recoñeómento 
e participación seria a criaCión 
de Consellos Municipats de Cúl
tura, nos que estarían directa
mente representadas todas e 
C(ada u:riha das -asociacións que 
o desexasen, co único cqndicio
nante de estaren formalmente 
·c~nstituidas e de estaren dadas 
de alta no censo corresponden
te. No caso das Dept.itacións · e.. 
da Xunta da Qaliza. a participa-

qión das asociacións culturais 
teri.a de realizarse de xeito dele
gado- através dunha estrutura 
ínter e süpra · asociativa. algo 
que hoxe na Galiza .tan só repre-

' senta, polo que se retire ás aso~ 
ciacións culturais de base, a Fe
deración cte· Asociacións Cultu
rais Galegas. A existéncia de 

· mec'anismos de participación 
como os sinalados esixe a cria
ción e poten el.amento, caso de 
que xa existan . dos departa
mentos de cultura, nomeada
mente ·dos concellos, e reforzar 
moi ~specialmenter · os seus as
pectos executivos para así al
canzar un máis alto degrau de 
eficácia no labor cultural. 

Como remate, indicar que . a 
Conferéncia Permanente de Po
deres Locais e Rexionais de Eu
ropa ·e o Cómité de. Cooperación 
Cúltural do Consello de Europa 
na declaración de Bremen de 
1983 apostaban polo "' deber das 
autoridades públicas en soster e 
aceitar ás asociació.ns de base, 
buscancto fórmulas de coopera
ción en que cada parte encontre 
os seus intereses; articulando 
unhas relacións claras e aproba-

, . das mutuamente onde a deman
da de apoio, evitando todo d;iri
xismo, respeitase-a autonomía e 
espontaneidade das- asociacións 
a partir do reéoñecimento do 'di
reito á diversidade'". Unha políti..
ca cultural fundamentada na 
"flexibilidade ·dos orzamentos. 
modificando prioridades en fa
vor do orzarnento culturai. do
tando de fi¡lanc~ación suficiente 
a este tipo de sectores· que, ain
da que- se estiman como os 
máis inovadores, carecen habi
tualmente de recu'rsos" . 

Desde a Asociación Cultural 
<le Vigo chamamos ás institu
cións a que · fagan suas estas 
ideas e a que superen a trn<:fi
cional desconfianza vervo do 
asociacionismo cultural de 
D9-Se; reiterando a nosa disposi
éión a unha leal colaboración na 
defensa da cultwa e da indenti~ 
dade do noso País, óbxectivos 
que coidamo:S que todos ternos 
en comun e. que todos nóS. están 
q idéntificar e a ·u.._nü . O 

• 
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CULTURAL . .....__. 

REMNDICACIÓN DA SAIA, 
ou·-DAS -lVITSÉRIAS D"O MACHO 

~ . . . 

Desde o segundo cu·art_o da cen- . 
turia. e de maneira paulatina, a · 
muller apoderous13 do vestuario · 
viril até facelo tan intéframente 
seu que. -cturanté o anfroido , 
n__on lle abonda c;:on usar ameri
cana e pantalón. gravata e cha-

. peu para lr, de varón; cómprelle 
bigode. ou barba ·postiza, para 
que o dísfa rce se identifique 
como tal. Mentres, en idénüc'a 
conxu ntura. a un varón chégalle 
unha saia , ·ou incluso un estilo 
de maquillaxe , :pa_ra persuadir 
de que vai de muJJer. 

O habitual emprego de rou 
pas masculinas por parte . das 
mulleres deu Jugar é" asexualiza
cíón das prendas ; feito consta.
table igualmente no antroido . A . 
rnuner disfarzada de varón in
funde no espectadór un sorriso 
asexuado.- Pala contra ao varón 
disfariado de niuller non só lle 

. miran con malicié:) os espectado
res. ·senón que .9 propio suxeito 
abusa dos movimentos luxurio
sos (cando non se auxilia, ade
m0is. de próteses sexu?lizado
ras). Isto, entre outras comple
xas razóns, débese ao. ·percepti
·ble simbolismo sexual das vesti
duras (saia = muller = sexo). 
Hai quen prefere exp!icalo en 
base á perene intencionalidade 
s_exual ·que se presupón en todo . 
proceder do macho, ·non en vao 

. segundo certa prosa menstruan
te. saídE! das mais egrexias cé
lulas grise's do sovaco dunha· co
·rrente do feminismo , todo ína
·cho. polo azar de selo. é un vio
lador: de tal modo que se esa 
irrisoria besta chamada honrado 
pai. de familia aparece unha noi
te ·na casa sen ter violado a nin
guén, non se atribúa a honesti
dade. senón a exceso de medo 
ou falta de ocasión propiéia . In
teresante teoría que proba o al
l'isimo c;:onceito que a muller ten 
de si mesma como obxecto eró
tl co (conveñamos que nalgún 
c~so incluso -fundadamente) . -

A presumida sicalipsis do 
macho alcanza tal magnitude 
que se unha muller de trinta e 
pico se . dirixe a un parque tres 
mañás , e cada unha delas elexe 
. a un nena calqµer de nove anos, 
ao que bica nas meixelas e fai 
cóxegas no umbigo, un opserva
dor pensará que "idolatra aos 
nen os". Ante _un . varón de ida de 
afí t1 que se conducise de xeito 
análogo con nenas de nove , o 
observador posiblemente iliria , 
"¡e e.se baboso que tB:nto soba 
nas rapazas J ". As rozaduras ca
suais, por parte da muller supó
fiense sempre· isentas de cono
tación sexúal, segundo un estú
pido, pero emotivo, convencio
nalismo · (muller = mai = ·pure
-za). 

Agora ben: se un dado se fal
sifica por costume, acaba por 
ser c~rto . Así , no exempio dó 
parque. o varón posiblemente sí 
posúa designio sexual, pasto 
que un conxénere normal, s~be
dor de que se expresa un impul-

. so afectivo espontáneo por meio 
· de caricias cara unha nena des- · 

coñecida será contemplado con 
receo, reprímese ; aquel que non 
o logra seguram.ente emascara 
unha intención salaz. 

O pobre macho. xogando a rei ·· 
do· universo, pechouse en redes 
de- tontos formulismos. que el 
propio xerou para unha socieda-

. de composta á súa teórica con
veniencia. Formulismos que o 
abrigan a manter únha fa chada 

· de tesura, seriedade e sobrieda
de en sentimentos , formas e · 

-J.A.M. 

O autor do artículo vestindo alta 
lenzaria, medias francesas con 
carr,eira e zapato-sandália de salón. 

procederes ; de precaución co'~ 
canto indique fraxilidade e sexa 
suspeitoso de feminil , e por tan- · , 
to poda despreCiar o _valor da 
súa gran moeda de cambio: a · 
irresistible solidez dos atrioutos . . 
OH.e o feminino , desde a pers-

' pectiva éio macho, continúq. a 
asociarse incopscientemente a · 

. algo inferior, refléctese de ma
neira clara na literatura sadoma
soquista, ónde un dós xeitos 
máis clásicos de degradar , qe 
humillar ao varón , consiste en 
vestilo de muller ' o cual equíva
le a unha emasculación simbóli
Cq (que oculta· camiños psi~otó
xicos tan abstrusos como arre
batadores) . Pois ben: unha des
tas escra0tudes de comporta
mento afecta ao vestuario do 
mácho. 

Ninguén medianamente inte
lixente poría en dúvié:l.a as van
tax~s da: vestimenta viril para o 
inverno, . como non duvidaría 
das varitaxes. en tempo frío , do 
cálido panty sobre os exiguos , 
calcetins , ou, en meses de calor,. 
da roupa feminina s~bre a mas
culina. Tampouco"'admite com
paración o encanto das prendas 
de noite e interiores de ·muller, 
de tecidos sedosos e leves , e. 
cheas- de criatividade, así.como 
a abundancia en teas, tonos e 
·trazos que compoñen o seu rou-. 
peiro, co deprimente esquemac 
t ismo do traxe varonil. · 

:?_ería inxusto: poréri, non re
coñecer o empuxe nos últimos 
anos da v·estimenta masculina 
en C(anto a configuración e colo
rido. Progreso lento que ao me
nos conseguiu romper a djtadu
ra das cores martas e incorporar . 
matices fortes, por mais que o 
uso destes tonos alegres se es
tea a- producii: nun . v.estuario 
significativamente chamado jn

formal. Imposible resultaría aín
da ver ao membro dun consello 

·'CONTRA O USO 
MASCULINO DA 
SAIA ACOSTUMAN 
A OPORSE 
ARGUMENTOS 
ESTÉTIC.OS, 
CALANDO QUE 
UNHA MULLER DEBE 
SUBMETERSE Á -------
DEPILACIÓN CADA 
SEIS-OITO _ DIAS' 

'0 POBRE MACHO, 
XOGANDO A REI DO 
UNNERSO . 
PE,CHOUSE EN 
REDES DE _TONT03 
FORMULISMOS, QUE 
EL PROPIO XEROU' 

'NINGUEN 
MEDIANAMENTE ,_ 
INTELIXENTE PORIA 
ENDÚVIDA AS . 
VANTAXES DA 
VESTIMENTA VIRIL 
PARA O INVERNO, 

. COMO .NON 
DUVIDARIA DAS 
VANTAXES EN 
MESES DE CALOR 
DA ROUPA 
·FEMININA SOBRE A 
MASCULINA' 

de administración cun traxe de 
amareta deslumbrante ou ver
mella raívosa. Na azul, por tra
tarse dunha cor tradicionalmen- · 
te viril, e que por tanto estabele
ce ª' identidade . sexual por si 
mesma, sempre se p~rmitiron 

audacias . 
Ce'rto , tamén que con algúns 

mundos, como o do espectácu·· 
lo , a transixencia en atavíos 
a-trevidos sempre foi maior; ·non 
por crer que nesas circunstan
cjas a ioupa deixa de feminizar , 
senón por partir da hipótese de 
que. os integrantes de tais.. profi- · 
sións SOfl: en bon número horno~ 
sexuais , e lo:xicameFlte utilizan 
un vestuario descriptivo. 

Pero a gran reivindicación do 
macho está no' direito ªº uso da 
saia, esa prenda ideal para o 
vrao que , se ci.,uta, ventila as 
pernas e, ·se longa, provoca co 
seu balanza unha agradable re
noyBción de ar na parte inferior 
do cor¡;JO . · 

Contra .o uso, masculino da .· 
saia acostuman a oporse argu -
rnentos estéticos. Un: a pilosi-

. "dade . das pernas, i;::alando que 
unha mÚller que se .sirva de.ma
quinilla barbeadora debe sub~ 

meterse á tqrtura da d~pilación 
cada seis-oito días, ou cada 
t.res-catro semanas_¡¡¡~ escolle as 
ceras. A penuxe non constitui, 
pois, nengún problema especifF 
camente varonil. Corno segundo 

:m_óbil soi esgrimirse a fealdad.e 
das extremidades do · macho . · 
Absurdo pretexto. O atractivo 
das pernas fümininas fúndase 
na súa condición de condutores -· 
cata un suxerente ponto de con
.fluencia , xa que como_ obxectos 
estéticos illados resultan, xunto 
coas masculinas, dunha vulgari
dade consumada. 

De· todos inodos o rnzoamento 
estético é falso a priori. ¿Ou 
debe o varón cobrir os· brazos 
porque esteticamente non coin
ciden cos da muller? Igual que 
hai un modelo estético de brazo 
masculino e outro feminino , o 
uso común da saia imporía 
idéntica disparidade para as 
pernas . Pero é que. ademais . 
existen prendas varonís que si 
deixan as pernas ao descoberto. 
¿Cómo olvidar os pantalóns-ber
muda que os super armacéns, 
e.o deplorable gasto que os dis
tingue para a moda pronta, im
pulsaron o q.no pasado? Ridícu
los· beimuda que tiveron Qran 
aceitación sen que a policía fi
chase a quen con tal vestimenta 
se exibiu , apesar de que. inega
blemente, quen usa un pantalón 
así en público é capaz de come~ 

ter cualquer outro delito. 
No rexeitamento da saia 

como elemento varoniJ con ta· 
principalmente, pamplinas a un 
lado, esta vella dúvida: ¿fai ou 
non fai o hábito ao mo~e? 
¿Arnolecerán os atributos do 
macho arexados baixo unha 
saia? ¿Debilitarase a virilidade 
entre sedas e setíns? Tamén in
flui , ¡e moito!, a reacción do es
tamento feminino, pois a maio
ria das mulleres oporíase de rna-

, neira radical a que un varón se
xualmente '1encellado a eles lu
cise saias en público (téñase en 
canta que polo común se exerce 
de macho en razón a unha fe
mea, e por tanto son estas quen 
coa demanda estimulan certos 
tipos de atitudes machistas). 

Curiosamente moitas das mu
lleres que xulgarían risible a un 
varón en minisaia, encontran 
eróticos, coas súas cortas túni
cas , aos herois do cine de pe
plum (ou "de romanos"). que de 
feíto levan minisaias. O cual 
confirma que no rep_udio non 
imperan motivos estéticos se
nón meramente culturais. 

Pero, despois de todo, ¿man
tén algunha importancia tmha 
identidade sexual inequívoca en 
tempos · de inseminación artifi~ 
cial, e ante un futuro imedi4to 
onde as criaturas se xestarán eH. 
laboratorio sen partidpa~ióh di-

-. recta dos machos e iémias? 
No século I a.é. Propercio es

crebeu: vésteme con sedas de 
Cos e transformareime nunha 
doce rapaciña ; ¿quén discutirá. 
que non son un home cando uso 
a toga? E eu. · o teu macho no 
leito. amiga mina , pergúntome 
por qué,. vestindo rasos, 0-abía 
renunciar a ser tamén a túa me
llar compañeira, neses entarde
ceres en que as dúas nos senti
mos profundamente desoladas . 

o 
J:A.M. é escritor . O seú último libro é O 
olio pechado 'e outras historias. (Ed . Sote
lo Blanco). 

• Prémios da Crítica . 
Unha nova edición destes sim
bólicos galardóns pres_tixia:dos 
por unha continuidade de doce 
anos , coa novidade de que os 
organizadores -Círculo oured
sán °V'gués.:....'.. perdian , nunha 
decisión non xustificada publi
.camente , a subvención que 
pontualmente desde hai oito 
anos concedia o Concello vi
gués. Desta volta foi a Consella
ria de Cultura a que subvencio
nou o acto con dous millóns de 
pesetas. 

Á entrega dos prémios asisti
ron perta de 400 persoas, na co
ñecida xa como "Cea das Le
tras" , qué puideron coñecer os 
nomes dos galardonados . En 
criación literária o prémio foi 
para Antón Risco pala sua obra 
"As metamorfoses de Proteo" ; 
Marcial Gondar Portosany" foi o 
eleito para o prémio de ensaio 
pala obra "Romeiros do Alén", 
un estudo antropolóxico sobre a 
marte na Galiza ; na categoría 
de música Xosé López Calo con
seguiu a unanimidade do xuri , 
en investigación a obra colecti
va "A natureza ameazada" levou 
o prérnio que na sección de "Ar
tes e Ciéncias da representa
ción" foi ás mans do arquitecto 
César Portela. 

O prémio roáis debatido foi o 
de Iniciativas Culturais . Fíxose 
unha mención de honor á Mesa 
pala Defensa del Galega de As
turias . anúncio que foi recibido 
con unánimes aplausos polos 
presentes. ovación que se redo
brou cando o secretário do xura
do lembrou as abrigas que con 
estes territórios fronteirizos con
traeu legalmente a Xunta atra· 
vés do Estatuto e a Leí de Nor
malización Lingüística. O galar
dón neste apartado f01 para 
Xosé Xoán Barreiro Prado, ma
xistrado do Xulgado nº2 do so
cial de Pontevedra polo uso nor
malizado do idioma galega. O 

•Múltiples edicións de 
Pimentel. O poeta galega a 
quen se adica este ano o Drn 
das Letras Galegas, e que en 
vida só vira editado o seu libro 
en galega Triscas , sendo póstu
mo Sombra de aire na herba. é 
obxecto de atención de practi
camente todas as casas editoras 
galegas . Edicións Xerais publi
ca tres traballos : a edición críti
ca da sua poesía galega, prepa
rada por Ramiro Fonte, na co
lección Biblioteca das Letras 

. Galegas; unha unidade didácti
ca centrada no cornentário do 
pcema Xogo ruín , da que é au
tor Caludio R. Fer e unha Juxosa 
"Fotobiografia": na colección 
iniciada o pasado ano con Celso 
Emilio Ferreiro. Galaxia abre 
•unha nova colecdón, "Agora"·, 
cunha edición crítica de· Sombra 
do aire... de Arcadio López-Ca
sanova e publica senllas edi
ción&. do mesmo título nas co
lecc~ns Biblioteca Básica e 
Dombate , e distribue os volu-

. mes da RAG "Luis Pimentel", do 
qúe é autor Ramón Piñeiro, e 
"Homenaxe a Luis Pimentel" da 
Universidade de Santiago. Edi
cións do Cúmio pota sua banda 
edita o libro de Xesus Alonso 
Montero "Luis Pimentel, biogra
fía 'da súa poesia" e Sotelo Blan
co anúncia a saida dun traballo 
de Luz Pozo Garza "A bordo de 
Barco sin luces" O 
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Dez relatos 
policiais 
As regras do xogo, 
de Ramiro Fonte 

A colección "Cómplice" - dedi
cada á literatura policial- de 
Edicións do Cumio public;a o 
seu cuarto número. É obra dun 
autor galega: Ramiro Fonte .. Ra
miro Fonte é coñecido sobreto
do como poeta e narrador -Ca
tro novelas sentimentais!1

J é 
unha mostrado seu facer narra
tivo que tivo unha boa 9colli
da- ainda que non compriria 
esquecer a sua faceta de ensaís
ta literário. 

As regras, do xogo!2>, talé o 
título deste volume , son dez re
latos pohciais non mui longos, 
debido, quizá. a que o autor 
usou da estrutura do relato poli
cial para facer os seus cantos, 
os seus relatos . Ouer dicer, usou 
da estrutura e do tópico do rela
to policial (estrutura fechada : 
personaxes, situación, atmósfe
ra e resolución; os tres prirnei
ros pola arde que elixa o autor. 
Se se elixe, para irltroducir-se 
no relato, a resolución, a diftcul
dade é maior. xa que entón tra
ta-se de criar antes de nada at
mósferas e personaxes) cinxin
do-se a eles para facer exercí
c1os de estilo. Cinxirldo-se ás re
gras e estruturas do relato poli
cial, os cantos que entrega Ra
miro Fonte neste volurne deitan 
tres elementos consubstanciais 
a esta Literatura, elementos es
quecidos pola maioria dos escri
tores galegas (ben poucos) que 
fan relato ou novela policial: 
simplicidade, claridade e pri
meiro plano. A simplicidade ven 
dada por unha clara exposición 
dos personaxes. E isto está con
seguido polo escr1tor galega. A 
claridade pota limpeza da trama 
ou tramas e a sua resolución, 
que non consegue de todo Ra
miro Fonte En pnmeiro plano. 
quer dicer estar onde está a ac
ción O maior fallo destes relatos 
está, xa o adíantarnos, na trama 
e nas resoluc16ns. Relatos como 
"Retratos dunha dama" non re
matan de estar ben expllcados 
e neutros, "O único magnate" . 
apresentan elementos no final 
que non foron dados ao leitor no 
seu rr¡iomento. Mais, como se 
dicia ao comezo. o escritor gale-' 
go uso da estrutura do relato po
licial (e dos seus tópicos) para 
facer os seus contos. 

Palas narracións de As regras . 
do xogo vemos aparecer os tópi
cos da novela policial : mulleres 
enigmáticas e fatais , periodis
tas, detectives privq_dos, poli
cías corruptos, persoas normais 
e correntes que se ven no meio 
da acción sen· saber como, at
mósferas grises e cinzentas, etc . 
E tamén veremos toda clase de 
xénero polícial : thriJJer. relato 
humorístico, de espións, etc. 
Non hai relato enigma porque 
aqui. neste tipo de relato poli
cial, .é onde máis falla o ,autor, 
xa que o leitor decatará-se axi
ña, cando existe un algo de mis
térío , quen é· o asasino: aparece 
no momento oportuno ("A se
gunda pedra") . 

Mais comprirá _Jer· estes rela
tos facendo abstracción da co
lección onde están publicadas. 
E ási poderá-se gozar deles dou
tra maneira . E asi poderemos ler 
relatos divertidos corno "Cróni
cas de Xornal", ou r~latos "onde 
unha marte é. o de menos, pois 
é unha reflexión sobre o paso do 

Ramiro Fonte 

tempo: "O xogador no aire" .. Se 
os lemos como narrativa policial 
-son máis relatos ou cantos 
con marte · ou crirne-- podemos 
pór no haber do autor unha boa 
criación de atmósferas e un bon 
uso do tópico (o que leva ao au
tor a eludir unha série de expli
cacións que serian prolixas). E 
no debe haberia que pór a falla 
nas tramas e nalgunhas resolu
ción e:;. 

Supomos que o presente livro 
é un alto no camiño do seu au
tor. Unha maneira de se desen
toxicar, un xogo narrativo esti
lístico sen máis pretensións do 
que depurar o próprio estilo. E 
é unha pena. E dicimos isto par
que, a pasar dos fallos, os rela
tos de Fonte son un camiño 
aberto dentro dunha posível lite
ratura policial en galega : relato 
con crime, que depurando-se 
pouco a pouco pode chegar a 
máis. E digo e repito que é unha 
pena porque o autor sabe que 
na narrativa policial trata-se de 
descobrir os segredos (a verda
de) que se esconde detrás dos 
acontecimentos extraord~nários 
e sabe axustar-se a duas das re
gras· máis esquecidas por certos 
literatos que escreven novela ou 
relato policial: a escrita oblicua 
e o diálogo sesgado. En fin. un 
livro de relatos que se lé con 
agrado. O 

1) Ed1c16ns Xera1s -de Gahcta . Vigo 
1988 

2) Cl. Cómphce n 4. Ed1c1óns do Cu
m10 Vtlaboa. 1990 151 páx. 

Para unha 
história do 
ensmo 

' Os xe$uitas na 
Galiza moderna 
(XVI-XVIlI) 

XGG 

Xa podemos · engadir á obra de 
·A. Costas "Escalas e mestÍes" o 
groso voluine de Evaristo Rive
ra, Os xesuitas na Galiza Mo
derna (ss. XVI-XVJII). Esta 
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publicación editada· por Barrié 
de la Maza. serve·dados e inicia 
nos ss. XVI e XVIII ·a tarefa im
port¡;¡.nte de historiar a educa
ción no naso país . 

O autor di seguir un método 
lineal. Ttata sucesivamente dos 
seis coléxios xesuísticos e da re
sidéncia santiaguesa de Irlande
ses , Para cada un acumula dá- · 
dos· tanto do iter fundacíonal 
como do profesorado e do seu 
labor acaqérnico e ·pastoral. 
Toda a actividade dos ~esuítas 
do A. Réxirne na Caliza estivo.: 
ligada aos coléxios·. formando 
unha unidade cuxo ·eixo era o 
·templo de cada centro. 

Rivera serve-se dos arquivos 
da "Compañia" ·e doutros gale
gas fundamei).talrnerite para 
este tratado. Son de agradecer 
as suas investigacións e·atorran 
un imenso traballo· a cantos de- · 
sexen completar este sector da 
vida galega. Rivera .. aproveita 
escasamente o contexto espa
cial e histórico en que se move. 
Só excepcionalmente trata de 
debuxar o marco educativo da 
Galiza v.g. nas .pp. 463-468. Se
gundo tales dados, máís da me
tade, moita máis, dos alunos de 
"Gramática" (educación secun
dáriá) cursaban nos coléxios da 
Compañia . 

Da obra podemos obter un 
deseño da educación que os xe~ 
suítas intentaban. Os alunas 
eran "gratuitos". Para superar as 
diferéncias había algunha irls
trumentación de axÚda en libros 
e roupa para os máis necesita
dos. Os coléxios non tiñan alu
nas "internos"; todos vivían na 
sua familia ou en pupilaxes· en · 
pausadas e viciños. Desde 1599 
a "Ratio" ou leis 'de erisino er:an 
aplicadas normalmente. Esixian 
unha prelección do profe sor. a 
repetición, composicións e Q..ar
ticipación en debates. Debia:se 
falar en latín_. Pouco a· pouco ·. 
esta "ratio" quedou-se desfasa
da e mereceu as críticas mais 
severas dos· ilustrados como Fei
xoo. Tal liña educativa serveu 
para inculcar o hl'.lmanismo clá
sico. preparar para a controvér
sia, levar á Universidade. Pero 
non colaborou á modernización 
de país , A piedade "cont(arre
formista" era inculcada constan
temente: misa diária, rezos , re
tiros, sacramentalización. 

Esta educación incidía no en
torno . Cada coléxio introducía 
clases abertas de "moral"; eran 
os '.'casos" de conciéncia direc
tamente destinados ao clero. Ao 

' través desta actión ·o clero e 
certos sectores foron remodela
dos nas liñas de Trento. ·sempre 
existía en caua centro algun sa=-· 
cerdote dedicado, a tempo com
pleto, á predicación ambulante; 
misionaban Galiza periodica-
rnente. · 

. O primeiro coléxio fundado na 
Galiza foi o de M.onterrei (Ou
rense) . 1556. Fré?,casado o inten
to de dirixir a ~niversidade de 
Santiago nos dias de San Igná
cio, os xesuítas aceitan estabe
lecer-se en Monterrei e pensa
ron nunha universidade menor. 
Efectivamente Monterrei tivo 
escala de Artes uns anos e sem
pre escala de nenos. de gramá
tica e~ de moral. Chegou a ter 
1.500 alunas , non baixando de 
500. Toda a terra dos condes. e 
as imediatas de Ourens~ e· de 
Portugal enviaron ali numerosos 
continxentes . A base económi
ca de Monterrei eran os .benefí
cios curados de Vilaza, Tama
gos, Mandin , Ouizáns e Guilla- , 
mil , que · reditual;:>an, en 1556, 
345.000 marave,dis e en- 1590 
uns 739.000 (1.978 du~ados). 

' / 

Seguiron os coléxios de San
tiago, 1577, Monforte, 1593, Ou
rense, 1623, Pontevedra 1 1653 e 
A Coruña, 1685. Maiorinente es
taban ali:illentados por benefi
cios que redituaban a · pro! da 
Compañia. Ourense· e Ponteve- . 
dra foron fündacións de "ind~a
nos" de Potosí e Lima respecti
vamente .. o coléxio de Irlande
ses .de Santiago era l:mha resi
déhcia para irlandeses que ian 
estudar Artes e Teoloxia aos xe
suítas 

- Compre entender o comporta-
-mento eclesiástico da épocá 
feudal do A. Réxime nas su as . 
obras de asisténcia e ensino. 
Estas actividades eran sempre 
gratuítas, pero a economia do 
personal eclesiástico dependía · 

-de propriedades ajoradas ou de 
rendas beneficiais, xU.r~s . dez
mas. ~te. que sofreron diferen
tes avatares. Tal gratuidade per
mitía o aceso ,de alun-os e per
soal pobre sempre que a distán
cia fose favorábel. Mais os mé
todos educativos, incluso dos 
xesuítas, eran tales que só con 
"pasantes" era normalmente po
síbel o éxito. Estes·pasantes pu
lulaban á bejra dos centros de 
ensino e vivian da bulsa dos es
colares: O número de alunas nas 
aulas eran moi alto {superaba os 
100 xeralmente) .. O profesor non 
podia chegar a unha colabora
ción in di vidual Asi que _a reali
da.de da" gratuidade era escasa; 
en Monterrei maior que- en 
Monforte , a onde aéudian os fi
llo"s da xente máis rica do Reino . 

O leitor vai encontrar-se cun
ha chea de dádos curiosos se 
aposta pola leitura deste librn. 
Lamentar que careza dun marco· 
demográfico e .social · necesário 
para a comprensión do labor -xe
suítico na Galiza do A ·Réxime , 
Galiza á ~que ''. amaron e defen
deron gran número deles" c6mo 
o facian os bieitos e cistercen
ses a:nte a discriminación O.e 
que era obxecto polos poderosos 
dirlxentes da Monarquía. Lem- . 
bremos que ian ser xesuítas exi
liados en 1767 pala expulsión· de 
Carlos ll, aiguns do? primeiros ~ 
en estudar e defender por es.cri- , 
to ·a Reino de Galiza. !- O 

FRANCISCO CARBALLO 

lgrexas e· 
xeopolítica 
Hérodote 

Hérodote é unha revista dirixi
da por Yves Lacoste que estuda 
e di'lulga coñecimentos xeográ
ficos e de Xf?Opolítica. O número 
corresponden te ao 1 º trimestre 
de 1990 está qedicado ás igre'
xas e a sua pastoral global. 

Baixo tal pretensión Hérodote 
quer dar a coñecer-"a extensión 
territorial das .organizacións refi
xiosas máis ou menos rivais, 

ltl1Ro·1)()1:'l~ 
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· pero principalmente as suas re
lacións dé antagonismo ou <;:le · 
convivé!lcia _cos diferentes apa
ratos do Estado/ non só nos do
mínios da ideoloxia senón ta-

. mén nos l:ia política e nas outras 
instáncias do funcionamento da 
sociedade" . . (p.4) 

O número é moi ambicioso , 
pero ten-se que contentar con 

. abarcar parcelas de tan amplo 
ternário. Presenta proxectos 
para estudar- "a laícidade", o 
cristianis.mo e ·a islam. A este 
dedica-lle éious artigas , ambos 
relacionados co affaire dos "fi
chus" islámicos: o tema do .velo 
dunhas alunas no Sul da .Franza 
fixo sair á luz a dificuldacte· da 
convivéncia entre franceses •e 
imigrantes mogrebis. E_stes son 
musulmáns e buscan a integra
ción qa sociedade francesa . Os 
traballos de Lacoste e Monnet 
descóbren puntos de tensión 
perigosos, base da arrogáncia 
de Le Pen e de reaccións "rp.cis
tas" . 

A · case totalidade da revista 
está dedicada ao cristianismo. 
Surprend-e a seienidade, a ob
xectividade e a penetración dos 
ens-aístas . Acostumados no Es
tado español a traballo$ confi
sionais ou a ensaios sectários, é 
gratificante atapar unha publi-
cación relaxante. · 

Catro tratados analisan o pa
pel das igrexas no Leste: as 
igrexas protestantes e a católica 
no Leste; igrexas e Roménia ; 
igrexa ortodoxa e institucións 
políticas soviéticas. A Igrexa lu- · 
terana é maioritária na RDA; a 
sua participación nos actuais 
movimentos políticos é ' notábel 
ata ser un pastor o dirixente ac
tual da RDA. Contrariamente as 
igrexas protestantes teñen es
casa significación nas restantes 
nacións do Leste, tanto báltico 
como centro .. O catolici'smo é 
maioritário en várias nacións , 
como Polónia, Hungría, Lituánia 
e a ortotlóxia en Roménia,. e a 
URSS. En todos estes lugares o 
rol das igrexas está a ser· impor
ta"nte . sen que se poda esaxerar 
o chamado "renascimento reli
xioso" que se exibe nalgunhas 
propagandas. Máis ainda . es
tán-se a agachar os movimentos ' 
relixiosos progresistas e de libe
ración nados na escurictade do 
SociaÜsmo real para só resaltar 
a recuperación dos sectores tra
dicionais e mais ben conserva-
oores. ' . 

HérodQte remata con dous ar-
. tigos dedicados aos xesuítas . 
Michel Foucher empeza asi o · 
seu estudo : "Lenin consideraba 
a Ignácio de Loiola como ·un 

- gran político e á Compañia de 
Xesus com0 un modeló de orga
nización" (p.55). · Lago .Fouoher 
ilustra ·con grandes gráficos e 
mapas a extensión da Compa
ñia e o seu programa espiritual ; 
moi lonxe da imaxe estereotipa
da dun xésuitismo do s .. XVIII . 
im?Xe cruzada palas . tensións 
máis significativas da mesma 
igrexa catóiica. O 

FRANCISCO CARBALLO 

·Eséncia e 
razón de 
pintQI 
Din Matamoro 
Canta Borges dun indio prostra
do e triste que era. capaz de 
lembrar con ·pmcisión todos· os 
sucesos , por. nímios que estes 
fosen. que lle ocorreran na sua 
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_pÓr Kamal Selim e F~tiBe. Abdel 
Wahab e a quinfa unha produ
ción británica de :~nfimo nível 
que veu a luz a meados da dé
cada dos set~nta. A que esta 
semana emite para televisión é 
a que Wylerfixo para a Metro, 
con Laurence· Olivier, David. Ni
ven e Merle Obe{on: nos papei9 

. protagonistas. Visión µ10j aca- · 
démica e de "qualité", exces.iva-

. m'ente 'sintética en canto a sua 
adaptación cinematográfica se 
retire, e cunha reconstrución de 
decorados en estudo que "chei
ra" uh pouco 'a película de Wyler 
ten como exclusívo interese. a 
rep~eseqtación de Olivier fai da 
personaxe de Heatchcliff e a 
"maniera" de narrar do autor de 
"O t'o;asteiro". 

vida Din Matamoro extende · o · · des dimensións, . e duas fermo" · 11 pilpto ritorna, cinta de 
campo do da Jembranza mais . sas pedras deitadas. Ún só re- propaganda dirixida por Roberto 
alá do da sua própria expeÍién- cinto acolle cfous prismas de Rossellini no .1942, -ten como 

b granl.to de base cuadrada e poli- .. atractivo o feito de ser , xunto cia e retoma pa,ra a sua o ra os -
grandes · achádegos . plásticos ca alzada, rematados coa omni- . con "Obssessione" de Visconti 
dos mestres contemporáneos. · presente resina plástica, entre a tamén dese mesmo ano, un· an-
Ási pois, non é difícil evocar a pedra e o pJástico algb máis de teéendente máis ou menos claro 
densa reflexión dos caligiamas · cór e claramente marcadas "por , do neo-reálisrno, momento capi-
de Beuys nos cinco papeis díp- un foco. luminoso. Realmente tal do cine contemporáneo que 
tico que .a-presenta na Galería moi pouca matéria para alean- o .próprio Rossellini criou a partir 
Trinta de Santiago, tampou90 é · zar tan outro grau de expresivi- . de "Roma citá aperta" realizada 
fáGi! desfacerse das delicadas. dade. Este pode que sexa o tex- dous-anos despois. 
imaxes de Paul Klee ao aproxi~ ·to :r¡náis inspirado e suxeridor da 'Hitchcock remataba pola sua 
marse aos cadros máis colorís- exposición presente nas duas banda con Family Plot a sua 
tas e levians Outras _escalas , sás compostelanas · e , segundo carreira como cineasta, e facíao 
como a dos expresionistas abs- afirmacións do próprfo artista, 9 cunha cinta mediocre, moi alon-
tractos 6u a dos Action-Painting próximo rastro que seguirá. xada _ das suas obras xeniais, 
tamén afloran ·no seu traballo :e. Cun novo golpe de.leme, den~ro non só nas formas senón tam~n 
porén', o resültádq é positivo dos seus 'xa habituais cámbios nos contidos. Só o amor ao ci-
porque sobre -todas as presén- de perspectiva , Din Matamoro neasta británico pode manter ao 
cias imponse o xesto próprio , a trasládase do pesado· ao lixeiro, afeizoado diante do televisor. 
vontade de risco , a decisión de . do verh~al ao horizontal e .do se- ·Un ·wajda en horas bai:>~as en 
pintar. , guro ao incerto. "Todo un mani,- Crónica dos sucesos ampro-

Desde o ponto de vista morfo- festo - contra o manieirismo _, E sos (1986) ; un western de Geor-
lóxico, a f!Ua obra ten un carác- aconsellábel seguir con aten- ge Stevens Annie Oakley, que 
ter ecuménico, dado que non ción a peculiar andaina deste representou o debut de Barbara 
desprécia nengun . material vi- artista, nunca traiciona. · O Stanwyck e unha peza de mú-
sual. As imaxes compóñense FERNANDO FERRO . seu cun Douglas Fairbanks fa-
con magmas orgánicos, debu- cendo bricadeiras na primeira 

f;~~~t~:iJ~~~;~c:~~~:~:~~ . . ¡SJ.¡m.,®:lffi®fl@l ;,:¡{ ~~;~~:{e:~1~~f.:~:~;~ 
. centra a atención · r:iun só' ele- ts;levisión . . 

mento, · en boa parte dos casos, ·Porén a obra máis importante 
á dispersión das uniElades signi- desta ~emana é sen dúbida, 
ficativas nun todo cénico. É o Unha obra Die Nibelungen ("Qs nibelun-
repertório de materiais -utiliza- gos") obra cume. xunto con 
dos, fundamentalmente a resina · aJ "Metrópolen. da · filn:iografia de 
plástica, o que dá unidade. esti- mestta tot . Fritz Lang. Esta obra esen'ci_al 
lística a unha mostra heteroxé- ·da história do cine, como . ":rvi:a-
~ea e na ,que, porén, é smxelo _·Os nibelungos buse" , duas partes; "A morte de 
identificar un proceso de procu-

1 

· .· . Sigfrido" e' "A vinganza de Cri-
ra da luz Desdé as primeiras , . miJda" , e ambas e ·duas serán 
obras, algunhas delas xa foron . eµ1itidas por TVE-2 nos dous 
expostas en Arco-90, resaltas "Wuthermg Heighth" (Cumes próxi.mos martes. Con guióÍí do 

· con signos concisos sobre fon- borrascosos), o famoso· best- próprio Lang, e da sua dona, a 
· dos negros, ás últimas realiza- seller decimonónieo escrito por futur_a militante nazi Thea von 

das cunha-complexa e salta cali- Emily Brc;mte foi. lev.ado cinco. Harbou , e coa participación nos 
grafía· e un Vivaz colorido , ani- veces a.o cine. A. p'rimeira foi ' decorados do pintor expresio-
mado de singulares releves pTis- unha produción británica muda nista Walter Ruttmann, cqlabo-
máticos . . Ao fio desta observa- do 1918, filmado por Thomas radar tamén de Robert Wiene na 

· ·ción final, hai que resaltar outro Bentley; a segunda unha adap- , mítica "O gabinete do Dr. Cali-
. dos logros obtido.s ·ao traballar · tadón hollywbodense realizado . _ gari", a película no seu bloco 
cunha grosa capa de cuberta Jio 1939 por William · Wyler ; á. definitivo ten unha duración de 

- plást~ca , que é 0 de poder inter- terceira, e _desde lago a mellar, 240 minutos. e ainda que está 
vir sobre várfos planos superpo- leva a maréa de Bunuel e foi dividida en dua.s partes, posto 
níbeis, xer_ando ünha proposta pr'oducida en México ·no 1952 co qqe se trata dunha unidade te-
aberta e variábel segundo - se . titulo "'Abismos de p~ixón"; a mática precisa coido que é ne-
modifiql.le 0 ponto de vista do cuarta é unha : curiosa exípcia cesário achegarse nesta reseña 
espectador, é dicer', algo asimi- do 1955, · dirixi9-a en comandita du-nha só vez· ao conxunto. 

' lábel ás pautas Op-art .- . · 
Este novo valor, sumado aos 

agresivos releves e aos densos 
marcos, produce úns obxectos 
alonxados do plano convencio'
nal do cadro .Robustas pezas 
tridimensionais que son frag-· 
mento do espácio ideal. do artis
ta, un espácio necesário e, polo 

.. - tant.o-, real. 
Outro dos conceitos xerais 

que gravitan na exposición, é o 
da confrontación e tanto nos pa
peis como nos cadros xustapó
ñense unidades con entidade 
·própria · que dialogan ac_tiva- · 
mente entre si. ·. Eri ocasións ·a 
serena estabilidade da unidade 
principal refórzase e a ·meimia 
das veces unba. disposición ina
bitual dos elementos fai surxir 
fortes · tensións que producen 
novos contidos. · 

Na Casa da Parra mostrárons~ 
sete cadr~s. catro deles de gran- ' Unha obra maxistral de Fritz Lan~, "Os Nibelungos'~ 

I· 

Ainda que s·abemos que a 
produción tivo un investimento 
de cartas ,excepcional . para a 
época (1924) a gallm¡pante infla
ción que padecía a República 
de Weirhar naqueles ·anos de · 
postgµerra , imp'ídenos hoxe 
evaluar con exactitude o custe 
real .deste ·filme, que precisou 
qous anos de preparación e sete 
meses de rodaxe. "Die Nibelt.in
gen", que como queda dito 
debe o seu guión a Thea .von 
Harbou e a Lang, inspirase máis 

· nas vellas lendas xerrnánicas 
que· no discurso musical e dra
mátic.o de Richard Wagner, ra·
zóns ambas e duas que conver
tirán a película de Lang nunha 
das preferidas de · Adolf Hitler 
polo que tiña de recriación do 
espírito teut~n. ._ 

Porén as _ duas partes !espos
ta:n a unha elección de estilo to
talmente di~tintas : "A marte de 
Sigfrido" está 'dominada por 
uríha rigorosa arquitectura , 
onde se reducen frecuentemen
te. suxeitos e multitudes a ele
mentos decorativos integrados 
nos edifici'os; en "A vinganza de 
Crimilda" a nota dominante ven 
subliñada polos incéndios e po-

, las masacres, en suma polo caos 
dun terríbel crepúsculo dos deu
ses. Dalgun .xeito "Sigfrido" é 
estática e "Crimilda" d~námica, 
e seguindo un plantexamento 
dialéctico premeditadamente 
escollido por Lang, enfróntase 
aqui a inmobilidade e o seu 
contrário. tanto na danza xeral 
do . universo dramático dos su
xeitos como no emprego da pla
nificación e o uso da cámara. A 
película, que foi íntegramente 
rodada én estudos, foi concebi
da tamén como un colosal mo
numento á nación xeµnániG_a, e 
por isa non debe extrañar que 
ademais do amor . do Fúhrer 
exercera unha indiscutíbel in
fl,uéncia na conceición esté das 
famosas e grandes paradas . na
zis da cidad_e de Nuremberg. D 
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Cumbres Borrascosas. Venres 18. TV-
1. 01.00 
Annie Oackley. Luns 21. TV-2 ás 22.20 
h . , 
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01.00. -
Family Plot. Martes 22. TV-2. 22.30 h. 
Crónica dos sucesos amorosos. Mar
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22.40 h • 
Das Nibelungen. Mé[cores 23 á 01 .00 
h. . 

A arte 
, . 

romamca na 
Galiza 

,Vídeos da AS-PG 

o ensino 'en gal ego tropez~ .. en
tre outros, co problema da· ca
.réncia de meios complementá
rios dos que se poda servir o 
profesor. Unha importaf!.te con
tribución neste senso é, sen dú
bicta', a que está a facer a . AS
PG, materializada en campos di-

. verseIB, entre os que se canta a 
.aportación de materiais áudio~ 
visuais , en concreto unha série 
de vídeos didácticos . 

Os ternas a cobrir son, natu
ralmente, case inf¡nitos, :pero na 
'xerarquia que calquer poderia 
estabelecef seguramente coin-

. cídiríamos en asignarlle á arte 
románíca unha posición desta., 
cada. Debía ter razón Otero Pe
dra yo cando dicia que Galiza 
era céltica, románica e barroca. 
Desde lago na cultura do Romá--

. nico o noso país de~envolveu 

como poucas veces a sua perso
nalidade criá.tiva e independen
te. Por isa coido qu,e é un gran
de acerto terlle ·dedicado eses 
25 minutos de tita á Arte Ro
mánica na Galiza. · 

Está ben a eleición e tamén, 
en conxunto, o tratamento 
dado . · 

En realidade o que atopan:10s 
dentro non responde moito ao 
aspecto exterior con que s~ nos 
ofrece. O deseño da coberta non 
me parece a min moi afo.rtuna
do, pois semella máis a xeito 
para a!gun tema misioneiro ou 
conciliar. E os dados técnicos 
que déberian figurar nela brillan 
pala sua auséncia total. Que o 
guión e realización correron a 
cargo de· Xaime Duque, Luisa 
·Sáez e X'.. F.rancisco Correa e 
que a coordenación se debeu a 
Eduardo Álvarez o saberemos 
cando cheguemos ao remate da 
fita . Iso si, consta a colabora
ción do Concello . de Santiago, 
cousa que será preciso' agrade
cer debidamente, pois senón o 
prezo, xa que por si moi caro 
(6.000 pta .), supoño que se dis
pararia até· facer inasequíbel o 
produto . 

Mais se o envoltório deixa 
bastante que desexar, o contido 
en cámbio cumpre perfeitarnen
te coa finalidade a que se destí-. 
ña. O didactismo co que se ex
pón o tema faino claro e atracti
vo para todo tipo de alunado, 
sen por iso perder nada do rigor 
esixíbel. 

Tanto os aspectos teóricos 
como os técnicos que lle serven 
de soporte están, en xeral, per
feitamente ensamblados e trata
dos con sinxeleza, polo que 
através de imaxes ben acaídas 
entran doadamente no especta-

. dor os elementos constitutivos 
da nasa arte románica. Unha 
·música axeitada axuda a ubi
carnos na época e a que a 
aprendizaxe resulte fluída . 

Hai, contado, algunha ausén
cia lamentábel e un par de fallos 
técnicos . 

Auséncia é a do románico ru
ral, tan importante e representa
tivo do país. Efectivamente, o 
video céntrase (o que é xusto, 
naturalmente) na Catedral de 
Santiago e dela pasa aos ele
mentos románicos das demais 
catedrais galegas. Detense ta
mén no románico civil e, quizá 
algo extensamente, no cister
cense. Pero , pola contra, quitan
do o breve início referente ao 
periodo pre-compostelán e un 
par de exemplos posteriores, 
apenas se fala das abundantes 
pequenas igrexas románicas do 
meio rural . 

Observamos algunha ' defi
cíéncia técnica na introdución 
ao tema xe.nérico do románico e 
no epílogo da sua expansión por 
Europa, pois a aparición de ima
xes de edificacións europeas su
perponse con excesiva rapidez á 
'temática centrada na Galiza, 
polo que, ao non se <acompañar 

. do comentário preciso, pode in
. ducir a erro. 

Igualmente, por último, o. re
paso apresurado que se fai palas 
demais catedrais galegas léva
nos a aspectos un tanto secun
dários que aparecen forzada
mente, como por exemplo a re
f eréncia á porta Norte da cate
dral de Lugo . 

O balance, desde logo, moí 
positivo. Podo aseguralo -tras o 
ter comprobado · eu mesmo no 
meu trabállo de ensinante: os 
alunas asisten con interese e 
agrado a unha lición que !les re
sulta _próxima e clara . 

Com·o remate, animar á .AS
PG. a que continue nesa lijia .de 
ti.' aballo e nos oferez

1
a o · máis 

axtña () que ten prometido sobre 
o Barroéo. · D 

· ANSELMO .LÓPEZ CARREIRA 



Durante os anos da guerra civil 
publicábase en Lugo un Calen
dario Gallego deno'minaao O 
Gaiteiro de Lugo, de periodici
dade anual. O seu antecedente 
fora o Calendario de Galicia, 
despois Calendario Gallego, edi
tado en Lugo desde 1857 por 
Manuel Soto Freire, do que foi 
continuación nas Artes Gráficas 
do impresor Gerardo Castro e 
logo do seu filio, de igual no me. 

Recibiu o título de O Gaiteiro 
de Lugo en 1927, incrementán
dose progresivamente a presen
cia do galego no conxunto da 
publicación. Desde 1936 saiu to
talmente en galego por iniciati
va de Xosé Filgueira Valverde, 
entón catedrático no Instituto 
de Lugo, quen colaborou activa
mente nas sucesivas edicións 
até 1957. O número de 1963 é o 
último imprentado por Gerardo 
Castro, que vendeu a cabeceira 
a La Región de Ourense, onde 
se publicou desde 1964 até a 
sua desaparición. 

Na sua roáis que centenária 
existéncia, este Calendario Ga
llego, autocalificado de "Relixio
so, profético, astronómico, re
creativo, popular e barato", con
seguiu unha popuJaridade ex
traordinaria e alcanzou tiradas 
superiores aos 50.000 exempla
res. Nas suas páxinas recollé
ronse textos dos máis diversos 
autores, desde os medievais a 
Uxio Novoneyra, salientando es
pecialmente as colaboracións 
de Antón Noriega Varela, que 
contribuiu cos habitualmente 
humorísticos "Xuicios do Ano", 
así como con poemas propios 
de con adiviñas, refrás e anec
dotas populares. 

Deixando á marxe O Gaiteiro 
de Lugo de 1936, preparado e 
imprentado, como é natural, no 
ano anterior, os calendarios pu
blicados durante a guerra foron 
os correspondentes a 1937, 1938 
e 1939, xa que é de supoñer que 
o de 1940 fose editado nos últi
mos meses de 1939, cando xa 
finalizara a contenda. 

Aínda que O Gaiteiro de Lugo 
continuou saíndo en galega 
toda a guerra. aprecíase, desde 
o primeiro número bélico , unha 
notoria influencia da nova situa
ción política. Así, no número de 
1937 introdúcese entre os califi
cativos definitorios da cabeceira 
o termo "patriótico" e. nos se
guintes, especificase "Pro ano 
Triunfal de 1938" e "de 1939". 

Igualmente, o contido vese 
tamén afectado pala circunstan
cia guerreira, .sobre todo nos 
"Xuicios do Ano" que facía No
riega Varela . No de 1937, o poe
ta increpa ao ano anterior por 
traer "guerra, fames, traballo", 
pero pide a Deus que o perdoe 
por producir tamén "novas de 
pas: goberno, leises, cousas dos 
vellos". Noriega tracexa unha 
imaxe caótica do período gover
nado polo Frente Popular, que 
describe a través do tópico do 
mundo ao revés e da insubordi
nación revolucionaria da xuven
tude ante a tradición dos vellos : 

Chegara xa o comunismo, 
era cousa de mirar: 
a moza está feita un mozo, 
o mozo sabe de máis, 
a nai metida na horta, 
o pai cas faldras da nai. 

Os rapaciños da escala 
xa non saben saudar: " 
agora erguen o puño, 
como quen a figa foi, 
e co caravel na orella, 
moi repostas, en lugar 
de "Boas tardes nos dé Dios" 
espetábanlle a un s~n mais: 
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O GAITEIRO. V Al A GUERRA 

O Ciaitelro de Lu~o 
Calc11ict.rlo Gall•So 

PRO ANO DE 1933 
RoUxl""º· pnif!JUoo, ulronhioco, r.crooUYO, 

populor • barato 
Ano 76 d' a fundace6o. Proplod' r11l1lrad1 

Propl•tarJo, XBR.Aaoo OABTBO 

Vénd11' a l!OUS CAS 

CLAUDIO RODRÍGUEZ FER 

"U.H.P .. proletario 
tenga salú camará" 
que era moda dos madriles 
i-a moda mandaba mais 
que o que viña na cartilla 
i-o que gobernan os pais. 

Ademais, protesta palas 
"moitas pragas" daquela época 
insistindo no tema da libertina-· 
xe e denuncia aos que cambia
ron de bando ante a 'nova cir
cunstancia. Pola contra, saúda a 
colaboración portuguesa e mou
r? "contra o comunísmo" e a im
portante contribución galega 
aos exército alzados e á man
tenza dos mesmos, salientando 
o papel desenvolto no momento 

polo "naso xeneral Franco I que 
. vale, se ben se mira,/ por todos 

nós xuritos" . 
O xuicio de 1938 comenza 

cun ton enfaticamente belixe
rante: 

Ao ·gaiteiro neste ano 
xa non hay quen o resista: 
leva blusa falangista 
e boina de requeté, 
o seu fusil, a sua gaita, 
e pra achantar ao marxista 
o pulso rexo, outa a vista, 
peito duro e moita fé. 

En efecto, "O gaiteiro está no 
frente I por España 'a guerrear", 
polo _que o poeta se dirixe ás 
"Mulleres da nosa terra" para 

Editorial Galaxia 
17 de Maio, Día das Letras Galegas 

LUIS PIMENJEL 

A ROSA TBllBA 
N° 432 - 17 DE MAIO DO 1990 21 

que velen "poi-o seu lar" , descri
bindo o ambiente creado pola 
guerra . 

Asimesmo, Noriega insiste 
p'atrioteiramente no valor dos 
soldados galegas e na importan
te contribución alimentária de 
Galicia, exaltando ao xeneral 
Franco como Caudillo e claman
do. 

"Terra a Nosa", que é decir 
que Galicia vai triunfar 
por España e pol-a causa 
do Goberno Nacional 

Na mesma liña temática, o 
xuício de 1939 mostra ao gaitei
ro "sempre na guerra a loitar", 

(pasa á páxlna 23) 
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.A miña posición é intentar unha 
cultura como momento de toma 
de conciéncia, de Jaita, de pro
vocaóón, de d1scusión, de par
ticipación. Isto comporta a utili-

. zación crítica de insttumentos e 
linguaxes legados pala História 
ou inventados, o rexeitamento 
de toda conceición eurocéntrica 
e aristocrát1ca da cultura e da 

- linguaxe, un método de traballo 
baseado nunha comprobación 
en comun c9as !orzas sociais, 
antes, durante e despois. Antes, 
para comprender quen somos, 
onde nos atopamos, que, como 
e por que se escolle· unha parce
la de traballo, quer dicer, como 
nos tacemos comunistas (Brecht 
dicia que non o é, false). Duran
te, para comprender como e 
desde que "ponto de vista" se 
escrebe e conectado con que, 
por que e para quen. Despois, 
para verificar o prodúto nun cir
cuito distinto e nun consumo 
distinto por parte dun público 
distinto, ao que lle oferece e do 
que receber unha provocación, 
unha participación. Este último 
deberla ser o ponto de renova
ción das "institucións" dunha 
cultura que non haberla que re
partir paternalmente, senón 

' comprobar un novo tecido so
cial. Isto é o que eu entendo por 
facer música: algo que me com
promete dun xeito non distinto 
á participación nunha manifes
tación, ou ao enfrentam(3nto coa 
policia, ou como poderla- ser, 
nun. futuro, a Jaita armada. ("Il 
Manifesto" II- ill. Xullo de 1969. 
p. 55) . . 
O pasado 9 de Maio rnorria . na 
sua Venécia natal (29-1-1924) o 
compositor Luigi Nono, un oos 
mais grandes criadores dos no
sos· dias e. quizá, o rnáis inteli
xente escritor para a voz da 
nosa época. A sua obra ven cla
sificándose habitualmente en 
tres grandes grupos: "Música 

· cénica", "Obras concertantes 
sen electrónica" e "Obras con
certantes con electrónica" nos 
que son surprendentemente es
.casas as cornposicións pura~ 

mente instrurnentais das que a 
mais importante é a Composi
zione nº 2 para orquestra, rnais 
coñecida corno Diario polaco 
(1958-59) planteada corno ex
presión de dor e de rebeldía po-

. los exterminios nazis, e que 
xunto co OmaggiÓ a Vedova 
para cinta magnetofónica (1960) 
marca a maduración estética de 
Nono de cara ao refinarnento so
noro íntimamente emparellado 
cunha expresividade que pode 

GuieirQ 
CULTURAL 

. IL ·CANTO SOSPESO 
·(NA MORTE DE LUIGI NONO) 

chegar á violéncia expresiva. O 
que logrará maxistralrnente en 
Per Bastiana Tai-Yang 
Cheng obra para orquestra e 
cinta magnetofónica (1967) ins
pirada na canción O Oriente é 
bermello, que na dedicatória á 
sua tilla segunda, escrebe: "Para 
Bastiana, a vida que na_sce ató
pase baixo o signo da revolu
ción comunista". A denúncia 

. anti-fascista ven da man dunha 
música extraordinariamente fer
mosa e non de menos extraordi
nária coeréncia gramática. 

Mais xa desde o início da sua 
obra, Nono compón para a voz : 
Epitaffio per ·Federico Gar
cía Lorca.para locutor, coro ta
lado, coro e orquestra (1951-53) 
ven seguido dunha: obra fonda
mente intimista, . o Libeslied -
para córo e instrumentos (1954) 
sobre un texto amoroso que el 
mesmo escrebe para Nuria 
Schómberg, a sua esposa, e si
multaneamente compón La vic
toire de Guernica para coro e 
orquestra, sobre o poema de 
Paul Éluard, obra que tras a sua 
estreia repúxose en Renteria o 
23 de Maio de 1987 nun concer
to no que teria de estar presente 
Nono, quen tivo que suspender 
a viaxe aquel mesmo día, polo 
agravamento da sua enfermida
de . Nese ano fai amizade co en
xeñeiro de son Marino Zuccheri 
-quen traballaba no Estúdio de 
Fonoloxia da RAI en Milán-, 
que· asiste ás suas clases en 
Darmstadt e que será o seu co
l;:¡ borador para o resto da sua 
obra. 

XOAN M. CARREIRA 

Como xa dixen, os anos 1958-
62 considéranse os da estabili
zación do seu estilo e a data 
chave ven ser 1960, cando es
trea a sua opera Intolleranza 
1960 obra que significou unha 
profundísima renovación do tea
tro musical. A traxédia do "Emi
grante" que retorna ao seu país 
para ser perseguido pola policia, 
ser encerrado nun campo de 
concentración, fuxir e morrer na 
vi axe de retorno; traxédia que 
ten o contraponto no amor soli
dário da "corripañeira" que ato
pa na viaxe. ven de se apoiar 
cenicamente con proxeccións, 
titas magnetofónicas que reco
llen material de todo tipo, enga
dindo manifestacións, luces e 
diversos elementos que inva
dían non só o .palco senón a to
talidade do espácio teatral_ Esa 
experiéncia . rnarcou para Nono 
as posibilidades de utilizacións 
dos máis heteroxéneos_ mate
riais fónicos pre-grabados en 
tita que no concerto ínter-actua
rán co labor dos intrumentistas. 

A segunda obra para o palco 
Die ermittlung (1965) plan
teouse como unha fita que ser
vise de música incidental para 
representacións de Peter Weiss 
e logo tranf ormouse no famoso 
Ricorda cosa ti hanno fatto 
in Auschwitz (1966). A gran 
ópera será Al gran sole carico 
d'amore estreada no Gran Tea
tro alla Scala de Milán no 1975, 
non sen resisténcias sociais;· e 
que pon en cena unha série de 
fitos históricos desde a Comuna 
de Paris deica a Loita de Che 

'EN NONO, COMO 
EN TODO ATIT"É_NTI_C_O __ _ 

REVOLUCIONÁRIO, 
A CAPACIDADE DE
AMAR A BELEZA, A 
NATUREZA E A -
HUMANIDADE ERAN 
A FORZA QUE O 
MOVIAE A QUE 
IMPEDIRÁ QUE O 
SEU CANTO FIQUE 
SUSPENDIDO' 

Guevara. O gran sol cangado 
de amor, resultou sen embargo 
no límite do desequilíbrio pala 
própria opuléncia de meios -
coregrafia, cenografia. orques
tra, solistas, etc. - a medianía 
do libreto moi brechtiano e a 
descarnada expresividade vo
cal, de certo o mellor da obra. 

O precedente de O gran sol, 
é posibelrnente unha das máis 
atractivas e meticulosas obras 
de Nono, Como una ola de 
fuerza y luz para soprano, pia
no, orquestra e . fita magnética 
(1971-72) sobre un poema de Ju
lio Huasi dedicado á marte de 
Luciano Cruz, un estudante chi
leno líder do MIR Nesa obra 
reúnense os mellares colabora-

dores de Nono, Zuccheri, Mau
rizio Pollini e Claudia Abbado, o 
que lle valeria os honores da 
grabación fonográfica pa_ra 
"Deutsche Gramophon" e a difu
sión internacional. 

De todos os xeitos, compre 
referirse non só ao referente po
lítico, tan esencial en Nono e 

. tan escamoteado polos críticos 
españois nas necrolóxicas de ur~ 
xéncia (non en van o crítico de 
"El País", Enrique Franco, é o 
cornp9sitor dunha -canción moi 
popular hai anos, Montañas Ne
vadas , escrita na época na que 
era profesor de música na Esco
la de Mandos de Falange)_ A 
paixón de Nono pola palabra 
poética é unha das característi
cas máis importantes da sua 
obra; o fondo coñecimento da 
prosódia e da fonética son utili
zados como instrumento comu
nicativo por Nono. Desde a can
ción no primeiro ano da sua pri
meira filia Ha venido: cancio
nes para Silvia para seis vo
ces de rnuller (1960) sobre poe
mas de Antonio Machado, poe
ta reutilizado nas Canciones 
de Guiomar (para o mesmo 
grupo vocal e instrumentos 
(1962)) . deica La fabrica ilumi
nata para voz e tita (1964), na 
que os poemas de Pavese mis
túranse coas grabacións das 
rnanifestacións e os sonidos in
dustriais sen perda de forza 
poética. 

E que en Nono como en todo 
auténtico revolucionário, a ca
pacidade de amar a beleia, a 
natureza e a humanidade eran 
a forza que o movia e a que im
pedirá que o seu canto fique 
suspendido COIJlO el evitou en n 
canto sospeso para soprano, 
mezzo, tenor, coro e orquestra 
(1955-6). no que parece apro
priada a segunda secuéncia do 
sexto episódio , (un fantasmagó
rico coro a boca pechada) como 
música para o lamento pola 
morte do artista. Eu, homena
xeeino coa audición dunha obra 
de plena serenidade sobre un 
texto de Pavese, Sara dolce ta
cere para 8 voces (1960) .. 

A música permanecerá sem
pre como unha preséncia histó
rica, un testemuño dos nomes 
que afrontan conscientemente o 
proceso histórico e que, en cada 
intre deste P.roceso, deciden 
con plena claridade da sua in -. 
tuición e da sua conciéncia Jóxi
ca e obran para abrir novas po
sibilidades á esixéncia vital de 
novas estruturas, O 

PREMIOS "XERAIS/MERLIN, 1989" 

XERAIS 
~" 

Galván en Saor 
Daría Xohán Cabana 
PREMIO "XERAIS", 19&9 

As flores 
Radiactivas 
Agustln Fernández Paz 
PREMIO "MERLIN'', 1989 
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ACTO~ 

• Xomadas 
Entrepobos 

Do dia 16 ao 23 de Maio terán 
lugar en Vigo as Pnmeiras 
Xomadas de Entrepobos. 
unha organización non guver
namemal de sol!danedade Os 
actos desemolaranse no anti
go edificio do Banco de Espa
ña de Vigo e mostrará unha 
expos1c1ón de fotografias. car
te1s pintura tallas, cerámica 
e artesama mcaraguana. exi
bíndose simultánea e mmte
rrump1damen e málS dunha 
dúc1a de vídeos sobre a reab.
dade do país centroamenca
no 

o programa de conferéncxias 
previsto terá lugar o 18 de 
Maio u.nha conferénc1a do 
pro esor Ramón López·Suevos 
sobre O subdesenvolvimen o: 
facwres e causas". o 21 de 

O gaiteiro vai á 
gu&rra 

.. n dd paxma 21) 

sacnhcándose con sat1sfac
c1ón , pos o que , como nos ve
llos empos "os costumes vot-
an xa" 

Non obstan e. na metade do 
poema . Nonega abandona a 
m · nea romane sea e adop a 
o pareado alexandnno, mm o 
m 1s solemne. para referirse 
ao ao que comenza , qu augu 
ra 'duro' p ro sper nzador 
por mor do alento t llx1oso 
·cteste pobo cnst1án'" 

Asi odal-as dores son prenda de 
Jed1c1a 

· • r.·1nc1an a ventura dos hilos de Gah· 

Tras frecer unha v1s1ón xa 
cobea e paradisíaca do futuro 

Maio Gonc;alo Bamo e Nuria 
Roig talaran de "Entrepobos: 
un xeito de cooperación". Fe· 
chará José Deniz Espinos coa 
charla "lnfluénc1a das transna· 
c1onais en Latinoamérica" o 
23 de Maio. · 

• Auditório de 
Galicia 

21 de Maio. Solistas Checos. 
S Filarmónica de Compostela) 
31 de Maio. Xoven Orquestra 
de Ga11c1a 

• Ramón 
_ Martínez López 

Organizado pota Asoc. Xoves 
Cultura.is do Barbanza e a 
Fundación Castelao terá lu.gar 
a mauguración dunha placa • 

de Galic1a . conqulStado polos 
"galegos sofndós , trunfando 
nas campañas" . remata coa 
consigna "Galegos con Fran -
co 1Arnba Españal" 

Pero as cabeceuas e os xui
c1os non son os úrucos ele
mentos que acusan a cucuns
tanc1a béhca en O Gaite1ro de 
Lugo, como pode apreciarse 
nalgun outro texto de carácter 
propagandístico Polo demais. 
r prodúcense poemas populis
tas e rehx1osos semellantes 
aos que xa viñan aparecendo 
con antenondade á guerra, 
debidos a Labarta Pose, Mon
tenegro Saavedra, Francisco 
Añón , J Acuña (seudónimo 
de Fllgueua Valverde). Cons
tantino V Abelleira (Veladoi
ra). Ramón Cabamllas. Pérez 
Ballesteros, Lago González, 
V1ctonano Taibo. Barcia Ca
ballero. Lousada Diéguez e 

somos coñ~cidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
especialización 
en libros 
galegos 
e portU:guese~ 

na sua vita natal de Boiro o XO· 

ves 17 de Maio ás 21 h . Na 
· Casa de Cultura de Boiro abri-· 
rase a e}{po9ición "Ramón 
Martínez López e ·o seu tem-
po" , . 

• Encontros de · 
Ensinantés do 
Condado 

Do 21 ao 31 de Maio terán lu
gar nos Coléxios ·Públicos 1 e 
2 de Ponteareas tinhas xorna
das de renovación pedagóxica 
organizadas polo Colectivo· ·de 

. Mestres do Condado. Durante 
dez días reali~aranse activida
des audiovisuais , guiñol. ex· 
presión corporal. ·PSicómotrici
dade, teatro .. . Os interesados 
en inscribirse ou receber máis 
informacióñ deben dirixirse ao 
Apartadp 47 de Ponteareas . 

• Luis Pimentel 
Ciclo de conferéncias . e actos 
sobre Luis Pimentel organiza
das pola A.C. Alexandre Bóve· 
da da Coruña. Todas etas im
partiranse na Aula de Cultura 
da caixa Galicia segundo o se
guinte programa: 

28 de Malo. Araceli Herrero 
Figueroa. "Luis Pimentel nas 
letras peninsulares" 

• Mostra de 
Jazz Galego 

Dentro das actividades da 
asociación musical "Estudio" 
para o mes ·de Maio están pre
vistos concertos dentro da 
mostra de Jazz Galega. 
22 de Maio . Grupo "Din A4", 
ás 21 h . no Auditório da Uni
versidade de Santiago. 
A clausura correrá a cargo de 
"Clunia Jazz", ás 21. h . tamén 
no Auditório . 
Colabora a Aula Ab~rta da 
Universidade d_e Santiago 

Francisco Mª de La Iglesia. E, 
por suposto, os tres números 
bélicos de O Gaiteiro de Lugo 
manteñen as habituais sec
c1óns folklóricas fundamental
mente, "Refráns", "Adiviñas" e 
"Cantigas" _ populares, así 
como espacios lrnmoristicos. 

Con estes antecedentes de 
galegu1smo españolista non 
extraña tanto que, medio sé· 
culo despois da finada da gue
rra, a maioria do pobo galega 
votara a favor da entrada de 
Manuel Fraga lribarne na pre
sidencia da Xunta acompaña
do de tres mil gaiteiros . En 
Ga!icia , o gaiteiro. é clicu , o 
que O gaiteiro de Lugo repre
senta, cornbatiu entón co xe
neral Franco e votou agora 
polo seu ex-ministro Fraga , 
como manda, o Calendan·o 
·aallego. .,. O 

Praza do Libro 
Tel. 26 63. 77 
A CORUÑA 

_ República. 
- El Salvador, 9 

Tel. 56 s~ 12 
SANTIAGO 

aberto de 9 da mañá a 4.30 da tarde 
e de 7 do serán en diante 

EXPOSICIONS 

• - José Ignacio 
Linazasoro 

Catró proxectos recentes. Ex
posición do 18 ao 31 de Máio 
na Casa da. Conga en Sí}.ntia
go. 

• Remigio 
Esculturas ~sobre "Re'ccmver· 
sión Industrial" _ Na Sála de 
Arte da Caixavigo até o 30 de 
Maio _ 

• Esmalte 
Artístico 

Exposición colectiva de es
maltistas na Nova Sala de Ex· 
posicións da Caixa Vigo. · 

• Imaxes da 
arte . en Portugal 

Ex}'.>osición iÍ:inerante da Fun
dación Calouste · Gulbenkian 
no edificio Sarmiento do ·Mu
seu de !'ontevedra. 

• Luis Pimentel 

Exposición no Auditório Mu· 
nícipal "Gustavo Freire" de 
Lugo Desde o 16 de .Maio. 

PUBLICACIONS 

• · Papeles 
para la Paz 

"Os Estados Unidos· e a guerra 
fria" é 9 título do novo número . 

· da revista do CIP. lnclue tra
ballos sobre a nova situación 
xerada no mundo cos aconte
cimentos do Leste europeu, 
sobre a crise económica nor
teamericana e a reformuia
ciáón da OTAN e as relaciáns 
dos norteamericanos-cos -seus 
aliados europeus . Os confflitos 
rexionais e o intervenciomsmo 
e a aplicación ou abandono da 
Doctrina Reagan.. .. lnclúese 
tamén un estudo sobre as 375 
bases estadounidenses ·no 
mundo elaborado por un orga
nismo independente de milita
res americanos retirados . Pó
dese pedir ao CIP (C/Alcalá ; 
117-6º dta. MADRID 28009) 
Tfno.: 275 19 75. Fax. 577 95 
50. 

,. _ MICKY BERTOJO 

Un ·fcmtasmá tenta de novo 
percorrer a vella Europa : o na
zismo, a xenofóbia, -a intrasi
xéncia máis radical. Non pa
saran 11 ! Non hai máis comen-· 
tários . 

Nótas.e ·a primavera ·-na Co
ruña, mesmo no centro da ci
dade. Onte pola noite envidei 
aos velliños que durmen no::; 
soportais dos Bancos diante 
dos Xardins de Méndez· Nú· 
ñez . Resulta embriagador _ o . 
arume das daturas.. Recordo' 
ao vello Molloy, os fruces que 
fixo o tempo no rosto de D. Sa
muel.- Beckett por suposto_ 
" onde teño a testa, 'debín 
deixala en Irlanda, ñunha ta~ 
berna . ainda debe estar ali, a 
fronte apoiada na barra ... " Un 
anaco dos seus "Textos para 
nada" . 

Non teño intención-algunha 
de vos agriar a fésta, de verda
de. Falarn;io de festa e de fes
tins .. . para os que non coñeza
des A Coruña, vouvos contar 
un segredo que nen tan se· 
quer os nativos coñecen : es
tou_ seguro que nengun ae vós 
poderia rexeítar un bon pan 
de cente·o ou de millo : pois 
ben , só · tedes que imaxinar 

. ese centeo recheo de noces e 
boas pasas de Corinto_ Con
cluiredes o mesmo que eu sen· 
dúbitl.a( Ten que ser unha ma-

- ravilla. Pois este xenuino mán· 
xar -e os que non menciono 
con moitas outras fariñ'as
podédelo atapar nun pequeno 
forno do bairro dos Mallos, fa-, 
·Cendo esquina con Xermán 
Taibo . De verdade que -paga a 
·pena agardar uns minutos a 
que a cola de aboríxenes -
entr~ eles eu mesmo-- disco-
rra. · 

Ternos yários acontecimen
tos en cernes, para o que non 
o saiba hai douscentos anos. 
que o vello Hércules, non con
tento con roubarlle o ·:gado"
ai:) bon de Xerión -a saber 
cando falan de gando a que se 
retiren os . cronistas-, ainda 
.por. riba vfil e lle !ende a testa . 
O colmo da chularia. Ao que 
ía. :. a primeiros · do mes que -
ven, estase a preparar no Pa
tacón unha retrospectíva das 
5 exposicións colectivas .' que 
estiv.e_ran a facer Lenze, Xoti 
e Chelin con motivo da Se· 
mana Santa nos 5 -últimos 
anos . Con láser : video, e o que 
faga falta!! 

Antes falábavos do meu 
bairro e non vos falei das pol
_beiras, nen tampouco do mer
cadillo que moita lata lle dá ao _ 

: naso concellal, nen tampouco 
da actividade artesanal que 
bule nel. Pois inteirádevos: 
aquí traballa un nutriqo grupo 
de xente que tenta seguir as 
vellas tradicións do tecido ma
núal en lá E;i liño: e . tres ·viven
das máis ala. na mesma rua (0 
Borrallón). Maica e Rosa fan 
as _delicias do que · pasa por 
diante do seu obradoiro de en
cademación. ·Enfin, non sigo 
que senón non me chega a fo
lla. Que non qúeredes "'.ir por 
aqui? Perdéd~svos o que é un 
xenuino bairimo proletário. 
" o que arna realmente 
apreñd_er é apto por naturaleza · 
par? aspirar a· aceder ao que 
é , e ·non se queda en cada 
multiplicidade de coi.isas das 
que se opiná que son .. :" E é 

- que Platón o tiñe¡¡ moi claro ... 
non traballaba na eqwpa de fi
nan.zas do PP (no comment de 
novo) . O 

[11] eOposicións 

-. Recuperacións: 

EXB (2ª Etapa) 

suo; FP 

CE N 1 RO O! E STUOIOS 
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.- A 11 CIMEIRA DA CONSEO CELEBRARASE CON PRESÉNCIÁ 
DOS PAISES DO LESTE 

O DECLIVE DOS ESTADO-S 
AURELI ARGEMÍ 

N a Europa, .ultimamente, a raíz dos 
procesos nacionais rupturistas da 
orde establecida, ouvimos e lemos, . 

a cotio, ños grandes meios de comunica-
-ción, que os movimentos protagonizados 
polas Nacións sen Estado do norte, do 
leste e do sul do noso continente, son no
civos, poñen guizos nas rodas da disten
sión en curso, impiden o diálogo entre os 
governantes do · mundo ... Con demasiada 
frecuéncia, eses -xuícios ou prevencións, 
non_ talan do contexto de orise na que se 
atopan os Estados constituidos e que, 
dalgun modo, dá unha clave para explicar 
cr rexurdimento da cuestión nacional 

Abonda con repasar _a prensa europea 
para ver o número crecente de --eonientá
rios que pronostican o fin dps Estad_os 
constituidos, polo menos na forma en que 
foron perpetuándose. Un fin do cal culpa
bilizan, en parte, aos nacionalismos peri
féricos. Costa admitir que, indpendente
mente dos factores naoionais criticados, 
os Estados actuais son estruturas envelle
cidas, ancoradas en épo_ca~ e en ideolo
xias carentes de propostas de . futuro. 
Como confirma o feíto de que hoxe se fale 
xa dunha opinión pública xeralizada coa 
tendéncia a crer que os Estados deixaron 

· de nos protexer e é deles que nos ternos 
que defender. O fenómeno nacional en 
ef ervescéocia, non seria outra proba do 
fracaso duns Estados constituidos qüe, en 
xeral, construíronse máis "en contra dos 
povos" -que "a prol deles"? E, agora, nún
has circunstáncias especialment_e adver- -
sas para os Estados~ non é lóxico que 
abrollen realidades que os responsábeis 
dos Estados quixeron afogar, seica sen 
completo éxito, durante decénios? 

No entanto ,a clase política europea vai 
dando voltas_ á pergunta de como sair 
desa quebra. Os primeiros mandatários 
dos Estados membros da Comunidade 
Europea pedíarillo, por enésima vez, na 
sua recente reunión de Dublín. Parece ser 
agora con particular nerviosismo. Vian a 
única saida na transferéncia real de sobe
-rania ás tnstitucións Europeas, é dicer do 
que "xustifica" maiormerite aos -Estados 
singulares. Con todo, esa deciaración-de 
intencións chega cando, ante a proposta 
soviética de edificar a -casa ·comu'n euro
pea; aglutinadora do conxunto da socie
dade do no:So continente, a mesma Co
munidade Europa fica xa desfasada. Cara 
onde ir: xa que logo? Doutra banda, saen 
os partidários de contrapesar a Europa 
dos Estados coa Europa· das Rexións, as 
cales, sen ·rachar nada, aportarían dina
mismo e vitalidade a unhas estruturas ad
ministrativas feítas polos Estados e ainda 
pouco -potenciadas. Os defensores desa 
tese pontoalizan · que a Europa das -Re-
x ió.ns non é a-Europa das Nacións, µnha 
utopia desestabilizadora. Alguns matizan, 
para contentar a unha determinada cfien
tela "nacionalista", que o proxec.to rexio
nal permite unhq. boa marxe de manobra· 
a certas Nacións sen Estado (se ben, en 
realidade, o pro'xeeto axuda sobretodo a 
prolongar a agonia dos Estados). Nunha 
palabra, o barco estatal fúndese e hai 
quen tenta ainda mantelo sobre as augas, 
atacando aos enemigos -ou agardando 
aos salvadores. 

E, n .... ""~,.._,n+ 
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Oci ~tal, c m~ sposta aos aconteci-
ment0~ Ell a Oriental está a viver. 
Et ec;tivame , a Conse(o) terá lugar en 
Barcelona os viñdeiros 25-2.7 de Maio. 

Trátase dunha provocación? Quizás si, 
segundo con que prisma se mire._ En todo 
caso, esa Segunda CHneira será, nalguns 

aspectos, a contínuación da Primeira, ce-_ 
lebrada eri Decembro de 1985. Por unha 
banda, será a ocasión de comprobar até 
que ponto as análises e pronósticos dis
cutidos e aprobados .hai cinco anos -so
bre a crise anunciada do sistema político, 
social, económico· e cultural dos Estados 
e da. mesma Comunidade Europea, coa 
sua incapacidade de asumir as reivindica
cións fundameritais dos pavos marxina
dos- respostan á realidade. Por outra 
parte, ante o ret9 e O$ interrogantes sobre 
o futuro do conxunto de Europa, a ~egun
da Ciméira será un gran momento, nunha . 
coxuntura que dá novas perspectivas ás 
Nacións sen Estado, para xuntar esforzos 
e solidaridades, elaborar alternativas, en 
positivo, á confusión reinante. Como na -
Primeira Cimeira, tamén agora,. a Conse(o) 
estará aberta á participación das-forzas vi
vas -e heteroxéneas- das Nacións sen 
Estado cuxo denominador comun· sexa a 

_ aceitación da premisa de que toqos os 
·pavos, sen excepción, posuen os,. mes
mos direitos colectivos e os mesmos di-
reitos de exercitalos. - - · 

Evidentemente, a Conse(o) terá que es
tudar, coa máxima obxetividade- posíbel, 
refugando, pois, xogar cos prexuícios- de 
que son víctimas quen condean o fenó.: 
meno "nacionalitário" en auxe, as razóns 
palas cales se "moven" hoxe unhas Na
cións sén Estado do "leste" europeu (para 
iso contarase coa informac-ión dirécta de 

· representantes das Repúbllcas bálticas, 
caucásicas e balcánicas) e a sua influén
cia nos movimentos_ das Nacións sen Es
tado "ocidentais". Asemade, a Conse(o) 
terá que examinar os motivos polos cales 
afirmacións como 52s que ·ven de facer 
Helmut Khol, prir:neiro ministro da RFA -
"chegamos, por fin, ao momento histórico 
en que nos decatamos de qüe os direitos 
humans e a au!o-determinació~ non _ po
den ser- reprimidos eternam_enfo'?- non 

-serian apJicábeis á certos povos, desde o 
lituano até o basco ou catalán. Nesa dire-
ción, a Conse(o) terá que ·tomar posición 
e propoñer alternativas, despois de anali
sar as causas profundas que impiden a 

distensión, o diálogo, a solución de moi
tos pro!:>lemas .pendentes, entre eles os 
",nacionais", e cerciorarse de que os acu
sados son, en realidade, os acusadores. 
Acusadores que,_ ademais, queren abrir 
camiños a unha inovadora conceición e 
práctica da democrácia, ao plantexar a re
construción de Europa partindo da base 

' do respeto á igualdaae intríseca de todos 
os diferentes povos que conforman a so
_ciedade europea. Ainda que isto implique 
superar esquemas e orde establecidos. 

Aos participantes pedíuselles, en defini
tiva, non cair na trampa dos discursos fa
ci lmente catalogábeis de victimistas ou 
redentoristas. Han _aportar propostas 
"construtivas", alén da consideración dos 
graus _de represión e de conciéncia nacio
nal existentes en cada unha das Nadóns 
sen Estado. Recoñecendo que, non por 
casualidade, os núcleQs máis decididos 
en apostar por unha Europa que priorice 
o desenvolvemento dos direitos colectivos 
dos povos, encóntranse no seo das Na
cións sen Estado, grandes ou pequenas, 
con maior ou menor peso específico. 

No marco de tales plantexamentos, - a 
aportación máis atendida _da Segunda Ci
meira da Conse(o) é o v.oto favorabel á 
"Declaración Universal dos Direitos Colec
tivos dos Pavos". Unha deClar-ación, pre
parada por un grupo de expertos, que, en 
comparmción ao contido doutras declara
ción~ similares-,- signifique un paso adian
te, sirva de código de referéncia e de con
ducta para todos os pavos que aspiren ás 
máximas cotas de liberdade e, eri canse-

- cuéncia,- a proxectala na reorganización 
do espácio político, social, económico e 
cultural de Europa -e do mundo-- de 
acordo coas · novas adquisicións ~-ª con
ciéncia humar:ia. Conciéncia que non se 
encentra xa tantG no terreo das interminá
beis discusións entre Estado ou non Esta
do, como no ámbito dÓ respeito ·debido á . 
igoalqade e ás condició_ns para garantila 
dos seres humanos e dos povos a que 

_. cada yn deles· pert·ence de veras. . D 
- Aureli Argemí é secretário xeral do Ciernen e forma 

p~rte .da equipa técnica da Conseo. 

•l 

XORNALISTA 
DÓ_CIL~ 
XORNALISTA· , 

DOCE 
MARGARITA LEDO ANDION 

P ara as lnstitucións -que son 
hoxe ' ?S fontes 1nformativas 
dominantes- os xornalistas 

son "auxiliares de información" que 
receben desde aquelas os dados e 
as orientacións de cando e cómo dar 
unha notícia, palabra que é xa un eu
femismo. Pontualmente as lnstitu
cións crian, elas mesmas, unha infor
mación con obxectivos ben concre
tos e ben a cuberto,. e para que esta 
información construida entre nos 
Meios adoitan utilizar canles cándi
das, é:anles inxénuas, entre as cales 
está un bon número de profisionais 
"de boa fe", tal e como nos chaman 
os axentes-funcionários, especializa
dos en contra-información. 

A caste esta de xornalistas "de boa 
fe" está integrada, segundo as clasi
ficacións do Poder, por aqueles pro
fisionais que agardan que a informa
ción "lles veña ás mans" e son, ta
mén, aqueles que ainda invocan iso 
da "obxectividade" coma un univer
sal porque nen sequer saben que es
tán a cumplir ardes. 

A maior abondamento, e segundo 
un estudo recén do Col·legi de Perio
distes de Catalunya, a acentuación 
do individualismo, o empobrecemen
to da oferta xornal ística e o abando
no dunha determinada concepción 
da profesión -abandono de princi
pios como a cláusula de conciéncia, 
a independéncia, a autoestima, din
nos- está a xerar un perfil que se 
identifica como "xornalista dócil " que 
é aquel que xa se afixo á hexemonia 
empresarial-patronal no eido dos há
bitos profisionais. 

Quérennos, ás e aos xornalistas, 
dóciles e doces. Para facer connosco 
listas negras contra listas brancas; 
para facer restras de chourizos; para 
facer plantillas á medida do seu pé 
teutón edulcorado con tacón de agu
lla. 

Dubida, alguén_, do ben que nolo 
irnos pasar os que apostamos por 
esa irreveréncia que se chama SIGa? 

. V6LVER AO REGO 

H ai uns- días testificaban ante o 
xulgado de primeira instáncia e 
instrución de Ordes viciños da 

parróquia do Castro para defender o 
carácter mancomunado dun terreo. 

Os máis de vinte testigos que coinci
diron ·en afirmar o usufructo veciñal das 
terras desde temp() inmemorial, foron 
interrogados exclusivamente en caste
llano. Alguns deles, de idade avanzada, 
respostaron ás perguntas de modo ab
solútamente ambíguo e nun dos casos 
o declarante foi incapaz de respostar _ 
ante a imposibilidade de entender a 
pergunta, pésie ás múltiples reitera
cións da mesma. 

Alguns defenden a falácia de que 
agora galego e español teñen os mes
mos direitos, coma ·se cinco séculas de 
opresión e vergonza non tivesen calado 
até as entranas deste pavo, para que 
catro demócratas reconvertidos rega
teen_ e consideren excesivos os -catro 
pesos qu~ se dedican á normalización 
lingüística. · ·_ 

Supoñemos que Carlos Luis Rodrí
guez non terá o corazón de escoitar o 
siléncsio clamoros:o dos nosos vellos. O 




