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.A OPOSICÍÓN AO SERVÍCIO MILITAR MEDRA MES A MES 

MÓVESE O INAMOVÍBEL 
Ao tempo que se realizaba o último sorteo de quintos, o pasado fin de semana, un xoven soldado 

suicidábase en Ferrol e fontes oficiais recoñecian a cifra de máis de 16 mil obxetores á altura do mes 
de Setembro. De maneira impensábel hai moi pouco tempo o movimento anti-mili saiu dos eidos da 

· marxinalidade para conquistar as simpatias da maio-ria dos xóvenes. O exército, polo menos na sua 
'forma actual, ve ·axitar a pasividade social que o suportou durantes anos. 

Folga xeral 
agrícola 
convocada 
para Marzo. 

• A falta de alternativas á 
reconversión agrária, xunto coa 
imposición de baixada de précios 
do leite nun 1 O % levan a que os 
representantes agráriosacordasen 
convocar unha mobilización xeral 
que terá lugar previsibelmente 
nos primeiros dias de Marzo do 
ano vindeiro. Os sindicatos acusa 
ao governo español de ten , ,. 
pactado coas empresas 
francesas. (Páx. 7) 

Tomás Ares, 
xeriatra: 'Os 
vellos deben 
namQrarse" · 
Director médico do Balneário da 
Toxa, Tomás Ares, é un .: 
entüsiasta difusor do termalismo 
social. O naso entrevistado 
aponta tamén ideas para o enfo
que dos problemas dun sector 
tan importante como, en moitas 
ocasións, desatendido. 'A 
asisténcia social é unha abriga 
dos Estados para cos seus cida
dáns' afirma. 

(Páx. 12-13) 

Caderno de · 
cir:ie, á venda 
con este 
número 
Pantalla própia, o cine das 
nacións é o título do novo 
Caderno que A Nasa Terra pon á 
venda con este número. A 
publicación, coordenada por 
Margarita Ledo analisa a 
situación actual dos nacentes 
cimemas galego, basca e 
catalán que supoñen o reflexo 
da pluralidade cultural do Estado 
no terreo da ficción 
cinematográfica. 

XURXO S. LOBATO/ARQUIVO 

A xustícia 
implica á 
Policia no 
·narcotráfico 
Un auto de procesamento do 
xuiz Garzón cita alixós de droga 
que a policia vendía a 
narcotraficantes. Igualmente o 
Fiscal Xeral do Estado recoñece 
a existéncia dun informe que 
implicaba ao teniente coronel 
Galindo e a outros mandos 
policiais no. narcotráfico. Estes 
dados veñen confirmar as 
informacións publicadas 
por A Nosa Terra. · (Páx. 5) 
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A CONCIENCIA 
ANTIMILITAR E O FIN 
DA GUERRA FRIA 
Deitado por terra o encaro da Guerra Fria, o ·abalo da coexisténcia 
deixa ao desc·oberto un mundo de tensións sociais graves, 
sulagadas durante décadas polo argumento da contención do · 
comunismo. Un deles é o estrago de homes e méios económicos 
(87 .000 millóns ao ano só para o exército da bandeira marela e 
bermella integrado na OJ"AN) por manter unha estrutura 
anacrónica e mastodóntica. Pqrque a moderriidade dalgunhas 
das teconoloxias que utiliza non pode desenfocar o feito de que os 
_seus m.étodos de organización, a relación entre os mandos e os 
soldados e a léxica interna sobre a que se construe a cadea de 
ardes, só teñen explicación no contexto temporal do século 
pasado. O exércitb mostróuse até ·o de agora distante dos hábitos 
democráticos e disposto a exercer coma poder autónomo, coma 
inequívoco grupo de presión sempre que algun movemento social 
estivese a piques de lograr un obxectivo de emancipación e 
progreso. Hai poucos anos, quizais poucos meses, resultaría 
impensábel predecir a reación actual dos miles de xóvenes qu_e 
recusan o servício militar e o ~onsideran unha carga do pasado. 

Se a intervención no conflito do Golfo é capaz ·de sensibiliza,r aos 
mozos ·abxectores, isto é debido non só ao medo á guerra 
-as guerras nunca deixaron de realizarse polo medo dos soldados, 
para algo estaba a propaganda- senon a que estes, asi sexa máis 
por intuición que por análise conscente, perciben que os conflitos 
bélicos locais perderon gran parte do seu sentido, debido a que xa 
non forman parte da estratéxia de áreas de influéncia entre os 
dous bloques. Hai perigo de guerra, pero é posibel a paz. Antes 
do proceso de distensión internacional, promovido unilateralmente 
pola Unión Soviética, produciriase un perigo de guerra, mais a 
posibilidade de paz apenas se daria. A coexisténcia en paz, forma 
de novo parte do horizonte, antes sometido a un statu quo 
inamovíbel e á ideoloxia trunfadora que supuña o fin da história, 
quer dicer, a marte de calquer utopia. ~ 

É unha falácia, promovida por determinadas élites de poder e 
asumida ás veces acríticamente pala es.querda, crer que a opinión 
pública internacional seña hoxe máis sumisa á respeito.da 
principal poténcia militar, os Estados Unidos, que quedarían 
convertidos no único ·polo de poder internacional. Antes ben, ao 
contrário, os Estados Unidos encóntranse hoxe máis necesitados 
e máis suxeitos á opinión internacional, verbi-grácia a ONU. 
Non deberia ser preciso recurrir a Noam Chomski para lembrar a 
·interminabel série de intervencións impunes levadas a cabo 
durante todo o periodo de guerra fria por parte dos r:iorte
americanos. lnvasións como as de_ Granada ou Panamá, 
bombardeos de cidades -hospitais incluidos- como os de Tripolí, 
realizáronse entre a escandalosa pasividade da comunidade 
internacional. O mim~do de partos nicaraguano suscitou a condea
dos Estados Unidos no Tribunal da Haya, pero, con todo, os 
norteamericanos fixeron caso omiso, coerentemente coa sua 

. prática ignoráncia dos organismos· internacionais, comenzando 
pola ONU, e do que a retirada da própria UNESCO da boa proba. 

Sen a foto fixa do iniemigo -o perigo com_unista- desfigúrase o 
principal pilar argumental da militarismo de Ocidente. Unha imaxe 
sustitutóri~, a base de nacionalismos, fundamentalismos, etc., non 
será tan doada de co.nstruir como algúns parecen supoñer, entre 
outras causas porque esa cocteleira malamente pode disimular a 
contradi9ión principal entre ricos e pobres, nada útil como motivo 
propagandístico. Este é o motivo, alén da sua própria crise 
económica interna, de que os Estados Unidos precisen, máis que 
nunca, da aprobación internacional e do consenso. 

A extensa contestación á guerra no Golfo, por parte de xóvenes 
norteamericano$ e europeos, mesmo antes <;Je comezar 
a colocación estratéxica das tropas na Arabia Seudita, da idea de 
que algo ten comezado a cambiar profundamente nas sociedades 
ocidentais. A enxurrada de propaganda belicista non amata,. 
senon ao contrario, a forte e.orrente de opinión ·que está a 
. nanifestarse en todo o mundo contra o sen sentido de abrigar a 
mocidade a erguer as armas. Non só polos hábitos sociais de 
hoxe; incomparábelmente mais cultos e informados ca es do 
recluta do sécul9 pasado, senón porque o mundo comeza a 
albiscar a posibilidade de solucionar ós seus problemas sen 
arrasar ao adversário político. No de hoxe, o problema de qué 
facer cos exércitos é xa máis importante ca a elección da clave 
de diálogo entre os paises. 

ANOSATEBBA 

NESTA SEMANA _ 

As campañas pro-obxeción e o novo marco internacional definen a 
mili como unha rémora do pasado 

O antimilitarismo 
adequire rango 

de movimento de masas 
MANUEL VEIGA- G LUCA DE TENA 

O pacifismo, a conciéncia non violenta e o anceio de extender a democrácia 
a todos os ámbitos, ideas que viñan agramando no interior das sociedades 

ocidentais, encontraron o seu definitivo ponto de apoio na iniciativa unilateral 
de desarme tomada pala URSS e os países do Leste. Proba da nova coxuntura 

é o acelerado aumento de xovenes europeus que escollen a via da obxeción 
ao servício militar, por considerar a este como algo inútil e unha rémora 
do pasado. Na Alemaña o número de obxetores paso.u de representar 

o 16,45 % do continxente militar total en 1988, a acadar o 20 % este ano. 
No E?tado Español a obxeción ve incrementar os seus partidários a ritmo 

constante, representando estes un 1, 15 % en 1985 e un 9,34 no ano en curso, 
estando previsto qué a fins de 1990 sexan máis de 1 O mil os mozos 

que se neguen a ir á mili 

Princípios xenéricos como a defensa da pátria, o honor, 
e outros de resesa tradición popular como o de facerse 
un home, a respeito do cumplimento.do servício militar 
obligatório, están padecendo unha vertixinosa caída na 
conciéncia social maioritária. Segundo un inquérito 
realizado polo Centro de Investigaciones Sociolóxicas en 
1989 sobre unha mostra de xovenes de idades 
comprendidas entre os 15 e os 29 anos, o 63% dos 
mesmos.consideran que o servício militar significa a 
perd9- dun ano de vida. O 66% coincide coa idea de que 
é unha maneira de retrasar a incorporación dos mozos 
ao traballo e un 55.% considera que a mili é unha 
herdanza do pasado que, non ten sentido hoxe en dia. 
Pala contra o 66% maniféstanse en contra da idea de 
que a mili é unha· etapa na que os rapaces saen das 
suas casas e se fan homes. 

ºHai vinte anos supoño que era 
máis doado meter a unha persoa 
nun cuartel. Hoxe as diferéncias 
entre a vida nos cuarteis é o res
to da sociedad e son · máis evi
dentes", sinala o insumiso coru-

.Ms Pascual Varela, Paski, quen 
permaneceu recentemente inter
nado d6rante 27 dias nas pri
sións militares de Atocha e Alca-

. lá de Henares. 
O movimento pola ·Obxeción 

de Conciéncia, dentro do Estado 
español, comezou a desenvol 
verse en 1971 en Cataluña. Con 
todo resulta chamativo o ritmo 
acadado nos últimos anos . En 
1985 a média estatal de obxeto
res representaba un 1, 15% a 
respeito do continxente militar to
tal. En 1986 esta porcentaxe ele
vábase ao 2,51 %, para pasar a 
ser do 3,34 en 1987, do 3,93 en 
1988 e do 5,20 o ano pasado. 
En 1990 a porcentaxe de obxe
tores elevouse ao 9,34%. 

Galiza, un pouco retrasada os 
primeiros anos (0,69% en 1985, · 
1,45 en 1986, 1, 77 en 1987), 
conseguiu aproximarse á média 
estatal e mesmo superala este 
ano (3,03 eri 1988, 5, 11 en 1989 
e 10,36 en 1990). 

Tamén a insumisión, é dicer o 
rexeitamento da mili, pero tamén 
do Servício Social Sustitutório e 
de todo o relacionado coa pró
pria existéncia da institución. mili-
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tar, viu aumentar as suas por
centaxes de incidéncia, ainda 
que o seu volume é moito me
nor. En cifr9s absolutas pasou 
de representar o 0,20% do total 
do continxente militar en 1989, 
ao 0,23 o ano en curso, segundo 
fontes oficiais, se ben , as pró
prias organizacións de insumisos 
sinalan porcentaxes máis altas. 
Segundo estas últimas o incre
mento da insumisión interanual 
de 1988 a 1989 seria do 1,57%, 
o doble do habido os dous anos 
anteriores (0,59 e 0,83%). A ob
xeción neutros estados europeos 
segue un ritmo de incremento 

• semellante ao do Estado espa
ñol , salvando as diferéncias de 
cada país (alguns como o Reino 
Unido cantan cun exército profi
sional e outros como Fráncia 
manteñen un servício social sus
titutório que duplica en tempo á 
duración do servfcio militar -24 
meses, no canto de 12- o que 
funciona como lóxico elemento 
de disuasión). Asi Alemánia, por 

exe"!lplo, que vai á cabeza da 
obxeción, pasou dunha porcen
taxe do 16,45% de 0bxetores en 
1988 a un 20% en 1989. 

EN 1985 A MÉDIA 
ESTATAL DE 
OBXETORES 
REPRESENTABA 
UN 1,15°10 · 
A RESPEITO DO 
CONTINXENTE -
MILITAR TOTAL. 
EN 1990 
A PORCENTAXE 
ELEVO USE 
AO 9,34 ºlo 

~ 

Unha solidaridade máis 
alá da própria obxeción 

"A mili é un dos temas que susci
ta unha opinión máis unánime 
entre a mocidade, sinala Paski. 
Pero conviria ter en canta non só 
a aquelas persoas declaradas 
obxetoras ou insumisas, senón o 
próprio estado de ánimo nos 
cuarteis. Vino cando estiven en 
Atocha, afirma. Moita xente que 
está dentro talaba de que lle 
gústaria ter obxetado. Se non se 
declaran máis casos é porque_ 
falta información e algo de deci
sión nos xovenes para tomar 
esa postura". 

O medo ás consecuéncias é 
algo que latexa ainda en1re os 
chamados a filas, pero non ocul
ta o veloz camiño recorrido nos 

últimos anos. Non só a 'vista das 
·cifras, abonda con facer .memó
ria para observar o hai pouco im
pensabel cámbio social -que se 
está a dar e o · utópicas que re
sultaban, por exemplo, as ainda 
frescas vallas eleitorais do CDS 
solicitando unha mili de tres me
ses ou a própria marxinalidade 
do movimento de obxeción. O 
mesmo Paski recoñece que "en· 
moi poucos anos cambiou moito 
a opinión". Afirmando que hoxe 
as campañas anti-mili "resultan 
un movimento simpático a moita 
xente, mesmo aquelc;t de esca
sas convici.óns políticas". 

Duarte Crestar, insumiso san
tic~.gués, membro do colectivo an
timilitarista Rompanfilas, perten
cente a Asamblea Nacional de 
Obxeción de Conciéncia, sinala 
outros fenómenos sintomáticos 
da toma de conciéncia. "O nú
mero de soldados que están a . 
realizar denúncias contra o trato 
dado pala xerarquia militar e a 
vida interna nos cuarteis está a 
aumentar. Hai que ter en conta 
ademais que nos cuarteis cada 
dous dias morre un soldado e aí 
está tamén o recente suicídio en 
Ferrol, que pon de manifesto a 
existéncia de outros problemas, 
alén dos acidentes". 

En calquer caso convén non 
confundir a oposición á obligató
riedade do servício militar que é 
asumida por unha maioria de 
mozos, coa crítica ao exército 
como tal e a todo o relacionado 
coa militarización da sociedade, 
postura que identifica máis aos 
insumisos. 

Críticas 
á Lei de Obxeción 

A situación actual tampouco é 
óbice para que as organizacións 
antimilitaristas e a maioria de 
grupos xuvenis dean a coñecer a 
sua opinión contrária a actual leí A ALEMAÑA PASOU . de Obxeción. Así, para o Colecti
vo de Insumisos de Galiza, "a 

DUNHA .. obxeción de conciéncia, no mar-
-P_O_R_C_E_N_T_A_X_E_ ___ coda Leí de Obxeción do PSOE, 

non está contemplada como un 
DO 1 6, 45 ºlo direito da persoa. A Prestación 

DE OBXETORES 
Social, servício que a Lei decreta 
para ser cumprido polos obxeto

EN 1988 res no canto do servício militar, 
lexitima a este e despoxa á ob-

A UN 20 °/o EN 1989 xeción do seu verdadeiro signifi
cado de crítica ao miliiarismo e 
máis ao servício militar:·. Segun
do este colectivo, "a prestación 
social non é resultado dunha au
téntica conciéncia social por 'par-

Trámites para declararse 
insumiso ou obxetor 

A consideración legal da insumi
sión é a mesma que a de prófu
go. A diferéncia estriba en que o 
insumiso declárase como tal pu
blicamente. 

A prática habitual do mozo in
sumiso é a de enviar á autorida
de militar correspondente un es~ 
crito onde manifesta os motivos 
para se negar ao reclutamento. 
Estes poden ser os de conside
rar o servício militar como un in
citador da violéncia, propulsor 
dunha cultura machista e pró
prio dun exército que se consi
dera !imitador dos intereses na
cionais galegas. 

O mozo deberá apresentarse 
diante das autoridades miütares, 
ben o próprio dia do sorteo ou 
ben en datas próximas a el para 
deixar cónstáncia da sua postu-
ra. _ 

De todos modos, é aconsella
bel que caíquer xoven que pre
tenda declararse insumiso se 

poña en contacto con algunha 
organización antimilitarista ou 
xuvenil, cara conseguir, en caso 
de ser preciso, un maior arrou
pamento legal e solidário. 

Para ser recoñecido como ob
xetor compre enviar a instáncia 
que adxuntamos. Unha vez 
recoñecida a situación de obxe
tor, convén enviar unha cópia do 
·escrito de recoñecimento ao 
. .-Governo Militar cor~espondente. 

A continuación expoñemos al
gu ns enderezas que é conve
niente consultar para maior in
formación .. 

Consello' da Xuv~ntude de ·
Galiza. Tfno. 981-563488 e. 981-· 
562805. O avogado stá os 
luns, mércores e ·venres de 9 a 
11 da mañá. 

Colectivo Antimilitarista Rom
panfilas (Asamblea Nacional de 
Obxeción de Conciéncia). Rua 

Loureiro 11, baixo. Santiago. 
Colectivo de Insumisos da 

Coruña. Rua Castrillón 51, bai
xo. 15009 A Coruña. 

·Galiza Nova. Sé central: Rua 
Santiago de Chile 28, entre
chán, dereita. Santiago. Tfno. 
981-593399. 

A colaboración destes colecti
vos para a realización dos trámi
tes legais de obxeción non sig
nifica o acorde coa actual leí 
que ten sido criticada polos 
mesmos en diversas ocasións. 

A instáncia adxunta, co obxe
tivo de ser recoñecido obxetor, 
vai dirixida ao Consejo Nacional 
de Objeción de Conciencia, con 
. sé en Madrid (Serrano 19, 'plan- . 
ta 5. 28001 · Madrid) polo que o 
texto encóntrase redactado en 
español, ainda que se teñen da
do xa casos de admisión de ins
táncias mesmo en galega r~in
tegrado. · • 

te do Estado, senón·da existén
cia prévia de obxetores que se 
negan a realizar o Servício Mili
tar". 

Os insumisos néganse a cum
plir esta Prestación Social, por 

. entender que a sua obligatorie- · 
dade e características tan dela 
unha ex1ensión máis "dos esque
mas militaristas, cos valores que 
conlevan: xerarquización, com
petitividade, machismo, violén
cia, etc.". 

"O número de obxectores está 
a desbordar completamente ao 
Estado", sinala Anxo Noceda, 
responsábel de ~mtimilitarismo 
de Galiza Nova, como demostra 
que "para seis mil obxetores 
existentes na Galiza só existan 
68 prazas para realizar a Presta
ción Social Sustitutória". Noceda 

lembra tamén que durante este 
ano "foro.n amnistiados 23 mil 
obxetores. O número de insumi- · 
sos aumenta en progresión xeo
métrica, aplicándose sobre eles 
unha represión selectiva (son 
detidos alguns, mentres outros 
quedan-eh liberdade), pero o 
certo é que os dous· únicos con
deados en consello de guerra, a 
13 meses e un día de prisión, 
non a están cumplirtdo e o xuiz 
togado militar qesvinculouse do 
tema, declarando que era incum-

- bérícia do Estado, non militar". 

A obxeción e 
o marco internacional 

Todos os xóvenes antimilitaristas 
coinciden en afirmar que un tac-

O abaixo firmante, cuxos dados e circunstáncias indícanse a continuación, ao amparo da Lei 
48/1984 de 26 de Decembro, e Real Decreto 551/1~85. de 24 de Abril, expón ante o Consello Nacional 
de Obxección de Conciéncia a presente declaración e solicita o recoñecimento como obxector de 
conciéncia e a conseguinte exención do servício milttar. 

Expte N9. 
DADOS PERSOAIS 
Primeiro apelido 
Segundo apelido 
Neme 
Domicilio: C! Pl 
· DP .......... Povoación 
DNl. .. .......... Data Nacimento 
Lugar de nacimento (Povoación e provincia) 

DADOS MILITARES 
Centro Provincial de Reclutameñto (Antiga Caixa de Rech,rtas) 

Situación actual 
Data incorporación a filas 

MOTIVOS DE CONCIENCIA 

En ..... ., a .. .. . de .......... ... ................ de 199 .. .. 

OBSERVACIONS 
·A instáncia deberá encherse a máquina cu con letras maiúsculas. . 
-Deberá acompañarse fotocópia do DNI cu Pasaporte e apresentarse no Rexisto· do Consello (Serrano 
19-5 Planta - 28001 Madrid), cu através da Delegación do Governo da Comunidade Autónoma, do 
Governo.Civil da provincia cu de calquer oficina de Correos, conforme ao previsto no artigo 6 da Lei de 
Procedimento Administrativo. 
-Aconséllase apresentar, para a sua maior rapidez na tramitación, documento orixinal cu fotocópia 
compulsada da situación militar expedido polo Centro Provincial de Reclutamento cu Concello . 
-Os motivos de conciéncia sinalados na Lei poden ser basados en ra2Ón de convicción de orde: 
relixioso, ético, moral, humanitário, filosófico cu cutres da mesma natureza. 

MINISTERIO DE XUSTICIA 
OBXECCION DE CONCIENCIA 
REXISTO DE ENTRADA 



tor decisivo' no aumento da ob
xeción foron "as próprias cam
pañas desenvolvidas constante
mente nos últimos _anos a prol da 
obxeción", o que daria lugar "á 
progresiva concienciación social . 

Noceda, é, sen embargo, con-
. testada polo próprio governo, 
desde onde se afirniou que "a 
crise do Golfo Pérsico non fixo 
aumentar as solicitudes de obxe
ción de conciéncia". Outras fon
tes indican, con todo, que os iri
c:¡uéritos ofjciais do CIS deixan 
constáncia da po_stura dos 
xovenes contrária á intervención 
no Golfo. A debilidade de resul
tados da intensa campaña pro
pagandística realizada nos tres 
últimos meses a respeito do Gol-· 
fo, seria a causa de que Felipe 
González teña marcado distán
cias, nas últimas semanas, cos 
Estados Unidos, tendendo a 
aproximarse a posturas como a 
francesa ou a soviética. -. 

A seródia maioria de idade política. 
do desarme 

. en contra da mili". 
"Os cámbios no marco político 

internacional, coa desestrutura
ción do Tratado de Varsóvia e a 
perda de sentido da OTAN, es
tán tamén na raiz deste aumen
to", segundo Duarte Crestar. 

Para Pascual Varela, Paski, "é 
complicado valorar a influéncia 
de circunstáncias de tipo interna- . 
cional, ainda que a recente crise 
do Golfo tivo unha influéncia cla
ra". Esta· opinión, na que tamén 
coinciden Duarte Crestar e Anxo 

As ideas de paz e desarme per
manecen no espácio da reflexión 
filosófica ou da moral privada até 
adquiriren catega,ria política da 
-man do movemento obreiro na 
véspera da 1 Guerra Mundial. As 
organizacións de traballadores e 
os partidos de esquerda poñen 
pola primeira vez en-circulación 
a idea do desarme e da supre
sión do servício militar obrigató
rio. Nunca antes se difundira a 
idea de que a guerra é só un re
curso do capital por defender un 
espácio económico, e de que as 
clases privilexiadas da socieda- · 
de producen o discurso belicista 
pero evitan a guerra (que ha 
sempre recair nas costas dos 
traballéidores} e a de que o pró
prio enfrontamento armado 
constitúe o máis fantástico dos 

· negócios para as xerarquias do 
poder. 

As opinións pacifistas que an
tes se poden trazar na história 
non dan nunca acadado nature
za de proposta colectiva. Algúns 
poetas formularan abstraccións 
sobre o mal da violéncia. Estoi
cos e epicúreos reflexionaban 
sobre a pos1ción do individuo a 

Manifestación pacifista contra a guerra 
do Viet-nam celebrada en Washingon 
en 1969 

respeito das armas pero as ide
as de concordia e filantropia (do 
século V antes da era) non tras
cenderían nunca do cerco priva
do. No Leste, o concepto taoísta 
da resisténcia pacífica e o budis
ta da non agresión non acada
rian proxeción social até seren 
reformuladas coma táctica políti
ca por Gandhi. O movemento de 
liberación nacional irlandés e o 

,. 
sufraxismo coinciden con estas 
ideas nas suas históricas cam
pañas de boicoteo. Pola contra, 
o radicalismo pacifista de qrixe 
cristiana esvairá sempre o seu 
discurso político na introspec
ción. Calvinistas, puritanos, espi
ritualistas, cuáqueros ou católi
cos subordinaron sempre a sua 
interpretación do Sermón da 
Montaña aos intereses do Esta
do. A crítica política do arma
mentismo na véspera da 1 Gue
rra Mundial vaise convertir des
pois de 1946 nunha interminábel 
discusión sobre a factura dos 
exércitos. Segundo un estudo da 
UNESCO, cada s0ldado do mun
do custa un millón de pesetas 
mentres que a média investida 
nas prazas escolares é de só 
dez mil pesetas. O desarme ini
ciado pola Unión Soviética po
téncia en todo o mundo a revi
sión económica dos carpos ar
mados institucionais, do papel 
político dos exércitos coma enti
dades autónomas dentro do Es
tado, da licitude das levas e re
clutas e do perigo que a acumu
lación de máquinas de guerra 
supón para as xeracións vindei
raa • 

A INVESTIGACIÓN EN ARMAMENTOS CONVERTESE NO PRINCIPAL 
PRÜGRAMA DE INVESTIGACl.ÓN DO ESTADO SEGUNDO OS 

ORZAMEN-TOS PARA 1991 

Por primeira vez na história recente, os 
orzamentos do Ministério de Defensa pre
sentados para 1991 rexistran unha dismi
nución a respeito dos do ano anterior. Es
te descenso é meramente coxuntural, pois 
estase á espera do resultado das conver
sas de Viena sobre desarme convencional 
e das conclusións ·da ponéncia da Comi
sión d_!3 Defensa que trata sobre o novo 
modelo de defensa para España. En cal
quer caso, nos próximos anos prevense 
aumentos significativos dos investimentos 
do Ministério de Defensa, recuperando as 
aprazadas polo orzamento actual. 

A redución xeral do orzamento do Mi
nistério ae Defensa nun 1,4% contrasta, 
con todo, co aumento do 9,2% experimen
tado no programa 542C de Investigación 
e Estudos das Forzas Armadas, cunha 
dotación de 60.326" millóns de pta. para 
1991, ·feíto que constata a decisión guver
namental de que a actividade de investi
gación militar non se vexa afectada por si
tuacións de recesión económica ou pola 
coxuntura política internacional. 

Outro factor igoalment.e signifiéativo é 
que este aumento do 9,2% da investiga
ción militar contrasta co descenso do 
2,7% para o orzamento do conxunto dos 
programas de investigación civis, o que 
constitue un indicador das prioridades da 

. Administración Pública (Estado e organis
mos autónomos) neste campo. 

Esta diferéncia de atención consolida a 
tendéncia dos últimos anos de favorecer o 
crecimento da investigación mtlitar. No úl
timo cuatriénio (1988-1991}, os orzarnen-

.. tos para investigación militar creceron ·a 
un ritmo médio -do 37, 1 % anual, tres ve
ces superior ao aumento médio dos pro
gramas de investigación civil (12,3% 
anual}. 

En 1991, o programa de investigación 
mili.tar absorberá o 28,8% de todos os 
programas de inve'stigación financiado~ 
pola Administración Pública, cun aumento 
de dez pontos sobre a porcentaxe de 
1988 (18,2%). Desta forma, destinaranse 
á investrgación militar en 1991 máis re
cursos que ningun outro programa civil. 

Comparativamente, o programa de in-

' 

VICENC FISAS 

vestigación militar recebirá un orzamento 
5,4 veces superior ao programa de inves-

Q AUMENTO DO 9,2°/o DA 
.INVESTIGACIÓN MILITAR 

CONTRASTA CO 
DESCENSO DO 2,7o/o PARA 

O ORZAMENTO DO 
CONXUNTO DOS 
PROGRAMAS DE 

INVESTIGACIÓN CIVÍS 

tigación sanitária, 55 veces superior ao de 
investigación astronómica e astrofísica, e 
94 veces superior ao de investigación 
educativa. 

A meirande parte deste orzamento para 
investigación militar corresponde a irivesti
mentos. O Esta'tlo destinará a este con
ceito 41.677 milJóns de pesetas en 1991 , 
cifra que non inclue ·os investimentos a re
alizar desde os Organismos Autónomos, 
alguns dos cales teñen tamén _programas 
de investigación importantes. E de desta
car o investimento de 4.129 millóns pre
vista polo Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA), cuxa natureza é en 
boa parte militar. 

O 98,4% dos investimentos en investi
gación do Ministério de Defensa, 41.007 

Evolución dos orzamentos de Investigación da Administración 
Pública (en millóns de pta.) 

. 

1988 1989 1990 1991 
-

Civil 104.944 133.462. 153.003 148.855 
Militar 23.416 49.715 55.248 60.326 

TOTAL 128.360 183.177 208.251 209.181 

% Militar/Total 18,2 27,1 26,5 28,8 

.. 

Orzamentos dos programas de investigación da 
Administración Pública para 1991 · 

millóns de pta. % 

lnvest. e Estudos Forzas Armadas 60 .. 326 28,8 
" e Desemvolvimento Tecnolóxico 54.731 26,2 
" Científica 44.447 21,2 
" Técnica 23.904 11,4 
" Sanitária 11.046 5,3 
" Experim Agrária e Pesqueira 10.243 4,9 
" e Estudos Sociolóxicos 1.442 

.. 
0,7 

Astronomía e Astrofísica 1.098 0,5 
lnvest. e Estudos -Estadísticos e Economia 850 0,4 

" Educativa 643 0,3 
" e Experim. Obras Públicas 451 0,2 

TOTAL 209.181 100,0 

i ~ ~ J .. .. ·. 

millóns exactamente, realizarase no ex
tranxeiro, mentres que só 670 millóns (o 
1,6%), corresponden a proxectos que se 
realizarán dentro de España. Esta depen
déncia do exterior é debida ao gran peso 
que teñen os proxectos de investigación 
multinacional que se levan a cabo dentro 
de organismos da OTAN, como o Grupo 
Europeo lndependente de Programas 
(GElP) ou a Conferéncia de Directores • 
Nacionais de Armamento (CNAD). 

Un 68% dos investimentos do Ministério 
de Defensa en investigación retírense ao 
Avión de Combate Europeo (EFA), no que 
se empregarán 28.563 millóns de pese
tas en 1991, unha cifra superior aos in
vestimentos que a Administración Pública 
dedicará á investigación en obras públi
cas, educación, estadística, astronomía, 
socioloxia, agricultura. pesca e sanidade 
xuntas. Hai que lembrar que este proxecto 
está envolto nunha séria polémica a nivel 
europeo, tanto a nivel económico (o seu 
custo disparouse sustancialmente) como 
político (é un avión que non ten sentido 
nunha Europa non enfrentada polo blo
ques militares). 

O resto de investimentos para proxec
tos de investigación militar retírense, por 
orde de asignación orzamentária, a comu
nicacións e guerra electrónica (3.575), de
teción e axudas á navegación (2.019), sis
tema, mando, control e simuladores 
(1.508) ,- misis e foguetes (1.091), etc. 

, Os orzamentos de 1991 preven, ade
mais, un aumento do 18,2% dos investi
mentos para Investigación do Ministério 
de Defensa para 1992, asi como doblar a 
asignación do progn\ma de investigación 
do INTA, que pasará dos 4.129 millóns de 
1991, a 8.287 en 1992. O orzamento de 
investimentos en investigación deste or
ganismo será de 12.292 millóns en 1993, 
.isto é, o triple do orzamento para 1991 . 

O cuatriénio 1981-1984, os proxectos 
de investigación militar que recebirán 
maior cantidade de investimentos son os 
seguintes: avión de combate europeo 
(70.500 millóns), INTA (35.073), veículos 
de combate (21.580), comunicacións e 
guerra ·electrónica (21.190), e misís e fo
guetes (18.240) . • 

;. J J t ' . 



1 . GALIZAE M ,NDO 
• Congreso do PSOE (Páx. 6.) • Rematou o conflito portuário en A Coruña (Páx. 9) • Despilfarro en Alúmfna (Páx. 1'0) 

•Eurogalicia Foresta/confirma o grave impacto contaminante (Páx. 11) •Un OVNI en Verin (Páx. 14) 
• Campaña de cat8:1aniz~ción (Páx. '15) 

NARCO-TRÁFICO 

Corroboran as informacións publicadas en A NOSA TERRA 
1 • • 

Investigan a policias e garda civís .,. 

poi a sua conexión co narcotráfico 
•A.E. 

Nestes dias dous feitos 
viñeron confirmar as 
informacións publicadas 
por A NOSA TERRA 
(número 449) nas que 
relataba as implicacións de 
policias e Garda Civís co 
narcotráfico galega. 
Por unha banda o auto de 
procesamento do xuiz 
Garzón cita alixos de 
droga que a policía lle 
vendía aos 
narcotraficantes e, por 
outra, o Fiscal Xeral do 
Estado recoñecia a 
existencia dun informe que 
implicaba ao Teniente 
Coronel Rodríguez 
Galindo e a outros mandos 
policiais e militares co 
narcotráfico 
e co contrabando. · 

Unha investigación sobre o Te
niente coronel da Garda Civil, 
Enrique Rodríguez Galindo, soli
citada polo Fiscal-Xefe da Au
diéncia Provincial de Donóstia, 

Luis Navajas, hai ano e meio, 
está paralizada pola Fiscalía Xe
ral do Estado. 

Segundo informa "Diário 16", a 
petición exténdese a outros ca
torce membros das Forzas de 
Seguridade do Estado, entre os 
que figuran oito mandos da Gar
da Civil, seis policías de distinto 
rango e importantes empresá
rios. 

Segundo o informe redactado 
polo Fiscal Navajas "existe co
rrupción policial e civil para o trá
fico de drogas e contrabando de 
tabaco" na que estarían implica
das "importantes personas da vi
da pública basca, nacional e re
levantes cargos das Forzas e 
Corpos de Seguridade do Esta
do". 

No informe afírmase que as 
propriedades do Teniente Coro
nel Galindo constituen un ele
mento de sospeita. Rodríguez 
Galindo está considerado como 
un dos fundadores dos GAL e o 
número un conti:a ETA. 

Por outra banda, no sumário 
de procesamento dictado polo 
Xuiz Garzón contra 48 persoas, 
entre as que se encentra Sito Mi
ñancos (ao que o coronel Ayuso 
exculpou publicamente), Goya
nes e Barreiros, afírmase que 

RECOMPOSICIÓN PARTIDÁRIA 

parte da droga comercializada 
na Galiza procede de alixos in
cautado_s pota policía, afirmando 

Teniente coronel Galindo 

Disensións en CG por ir da man de Fraga 

que existe relación ente os nar
cotraficantes e a chamada máfía 
policial. • 

O PNG-PG concorrerá ás municipais co BNG 
•A.EIRÉ 

O Partido Nacionalista 
Galega-Partido Galeg uista 
tomará a decisión no 
próximo Consello Nacional 
de concorrer aos comícios 
municipais co Bloque 
Nacionalista Galego 
mentres unha parte do 
denominado sector crítico 
prepara a sua inclusión na 
operación de 
reformulación do centro 
galeguista, á par que en 
Coalición Galega se 
acentua o malestar por 
considerar que o que se 
está a facer é "agarrarse 
na man qon Fraga". 
A sua posíbel sucesión . 
marca as conversas entre 
PP, CdG e CG. 

A sucesión de Manuel Fragá e 
os intentos de herdanza do seu 
eleitorado están a -marcar a diná- -
mica do que se denominou re
fundación do ceátro galeguista. 
A presunta enfermidade do 'Pre
sidente da Xu~nta que o levaría 
nun prazo non moi longo a aban-

donar a política activa, fai que os 
aspirantes a sucesores tomen 
posicións e, as máis ventaxosas, 
pensan, é estar o máis perta po
síbel do patrón. 

Esta parece ser a filosofia de 
Vitorino Núñez, en operación de
señada polo chamado clan piñei
rista, que considerou que unha 
andaina por libre é tanto como 
deixarlle a sucesión aberta a Xo
sé Guiña, o outro gran aspirante. 

Seguindo estp. estratéxia, Cen
tristas de Galicia, reeditará os 
seus pactos co PP, pero sen 
abandonar a sua idea expan~io
nista. As diferéncias están agora 
nas fileiras populares nas que 
Romay, Portomeñe, Rajoy e os 
seus respectivos grupos, tentan 
frenar a expansión do CdG. 

Discrepáncias 
en Coalición Galega 

Estas posturas inciden na con
fluéncia de Centristas con Coali
ción Galega. No mandato congre
sual apostábase pala reuní ·cación 
e o entendimento con VitoriJ:io pe
ro sempre e cando este abando-
mtse os acordos con Fraga. · 

As declaracións posteriores de 
Aniceto Núñez e o xiro que to
man as conversas parecen indi
car que o acordo entre CdG e 

CG poderia ser factíbel cara as 
muncipais, sen que os centristas 
abandonasen o colo de Fraga. 

Postura que non comparten 
moitos militantes do partido da 
piña, incluidos destacados mem
bros da anterior dirección que 
consideran que "non se pode ca
er nos brazos de Fraga". Os 
máis reticentes son os que pro
veñen da extinta AP. 

A operación reformulación 
apóntanse tamén alguns militan
tes do PNG-PG que xa defende
ran esta postura no congreso e 
que fpron derrotados polé3:S teses 
que propiciaban a concórdia na
cionalista. 

Tentan agora resucitar o Parti
do Galeguista Nacionali$ta 
(PGN) e abandonar o PNG-PG. 

No último Consello Nacional 
abandeiraron a postura de .conti
nuar as conversas con CG, en 
contestación a unha carta remiti
dp,- catre dias antes, por Aniceto 
Núñez. 

O Secretário Xeral, Rodríguez 
Peña, acedeu ·á pretensión deste 
sector nun intento de que se 
queden no partido a maioria dos 
militantes, pero preci~ndo que o 
fai "por cortesía", pero que "o ,· 
proxecto aprobado no Congreso 
non ten nada que ver con xuntar
se coa direita". 

• l • ' ~ 

' . 

Ir á~ municipais co BNG 

Por mor desa proposta de diálo
go de CG quedou aprazada, no 
Consello celebrado o dia 3 de 

· Novembro, a discusión ·de como 
. participar nas eleicións munici

pais, proposta que se discutirá 
nos próximos dias. 

Parece que a maioria da direc
ción se inclina a concorrer aos 
comícios locais conxúntamente 
co BNG, partido que, consideran 
''foi o único que respostou á cha
mada de concórdia nacionalista". 

. O PNG-PG vería con bos ollos 
que o nome da candtdatura fose 
o de BNG-PNG-PG, pero, debi
do a que a frente xa ten d~cidido 
concorrer a estas eleicións coas 
suas síglas, a fórmula a estudar 
seria a inclusión nas candidatu
ras do BNG de persoas do PNG
PG facendo constar a sua filia
ción. Naqueles concellos onde ti
vese preponderáncia o PNG-PG 
irian nas suas listas os rnilitantes 
do BNG ·e, neutros concellos, a 
candidatura seria. nacionalista a 
secas, para poder darlle cabida 
a outros sectores, entre eles a 
alguns do PSG-EG. 

O PNG-PG tamén estaría dis
posto a que nestas candidaturas 
se integrasen membrós da FPG. 

. • Condena aos viciños de 
Cangas .. A Audiéncia Provincial 
de Pontevedra condenou a once 
viciños de Cangas a unha pena 
de 7 meses de prisión e a mul
tas e indenizacións-de diversa 
cuantía; Esta decisión supón un
ha diferéncia notábel en relación 
coas peticións do Ministérío Fis
cal, e, sobretodo, da acusación 
particular. Agora o fiscál e ·o 
f SOE anúncian que· ·recorrerán 
contra o fallo. 

Estas oito personas foran con
denad as a raiz dos sucesos 
acorridos durante o enterro da 
ex muller de Lois Pena, o ante
rior alcalde deposto, o 4 de Xu~lo 
de 1989. 

Os delitos polos que os con
denan son os de atentado a au
toridade, desacato e lesións. 

Nesta semana tamén se vai 
proceder a vista da causa ins
truida contra o actual Presidente 
da Xestora, Mariano Abalo, e 
contra outros viciños. 

• Un concelleiro de Centris
tas condenado por agredir a 
outro do BNG. O concelleiro do 
grupo de governo qe San Cristo
vo de Cea, Xosé Alvarez Testa, 
pertencente a Centristas ·de Ga
licia,- foi condenado a unha pena 
de dous días de arresto menor e 
vintecinco mil pesetas de multar 
mais as costas procesais por 
agreder en Abril do pasado ano 
o concelleiro do BNG, Xosé Ma
nuel Quintela González, no de
curso dunha asamblea viciñal. 

Segundo informa o noso co
rrespondente Xosé Ramón 
Castro os feítos ocorreron o 29 
de Abril do 89 no concello de 
Cea. Previamente o nacionalista 
mandara-lle unha carta aos vici
ños convocando-os ao acto in
formativo á saida da misa. Esta 
asamblea viciñal viña dada pala 
cesión gratuita de 133 mil me
tros cadrados a untia sociedade 
de caza para campo de tiro, o 
cal non era compartido polo 
BNG da localidade. 

O fallo do xurado finalmente 
foi o exposto con anterioridade, 
do que o edil nacionalista se 
sentia satisfeito, polo que non 
consideraba oportuno presentar 
recurso de reposición. Na sua 
valoración da senténcia, salien
taba que era triste que cuestións 
estrictamente poi íticas se tiveran 
que dirimir nos xulgados, cul- _ 

. pando do acontecido ao alcalde, 
Xosé Hipólito Rodríguez Presas 
(PP-CdeG), de quen dixo tex
tualmente que " se rodea dunha 
garda pretoriana para defender 
as suas cacicadas", notandose 
cada día máis a desconexión 
que existe entre o povo e·o vete
rano alcalde. 

Quintela González, tamén su
liña qL1e un ano e médio des- . 
pois, demostrouse que o campo 
de tiro non supoxo nengun be
nefício para a localidade, que 
segue a ter os mesmos proble
mas de infraestrutura que antes, 
cuestión que se repite na totali
dade das parróquias do conce
llo, sumidas no máis completo · 
dos abandonos, mentres o con- • 
cella presenta un importante ac
tivo na sua canta, depositada na 
entidade da cal o alcalde é di
rector. • 
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GALIZA E MUNDO 

XXXII CONGRESO DO PSOE . 
- . 

O guerrismo aplastou á oposición e .deixa as mans llbres a Felipe González . 

O PSOE pretende recuperar os movimentos 
sOcia'is, á.nte·a perda de incidénci_a nas cidades 
• ALBERTO CRUZ/MADRID 

Un Congreso inútil. Esta 
expresiva frase . 
pronunciouna un dirixente 
"crítico" coa actual 

· dirección do PSOE ao 
finalizar o XXXI 1 congreso ~ 
do seu partido, no que 
case un 85% dos 
delegados aclamaron a 
Alfonso Guerra, puxéronse 
aos pés de Felipe ··-
González e aplastaron aos 
"carlistas" negando calquer 
preséncia de ministros ou 
notábeis na comisión 
executiva. 
Se o qL:Je se pretendia era modi
ficar o poder do tándem Gonzá
lez-Guerra, foi, efectivamene, un 
congreso inútil. A celebración · 
dos congresos rexionais para 
elexir os delegados 11do XXXI 1 
Congreso xa indicaba que ía pa
sar, pasto que Andalucia, Casti-
11 a-La Mancha, Extremadura, 
Galiza, Asturias, Aragón, Cantá
bria e La Rioja nomearon como 
compromisários a persoas ads
critas ao sector "guerrista". 

a solución de moitos dos proble
mas das grandes cidades, a re
solución de política municipal es
tabelece a necesidade de "avan
zar cara unha meirande enver
gadura política da figura do 
alcalde e do cometido das corpo
racións municipais". 

Dous temas pendentes 
Os cantados resultados do XXXII 
Congreso van ser aproveitados 
por Felipe González como mellar 
lle conveña no referente á crise 
de Governo. González considera 
que é precisa unha crise guver
namental, pero -en vista da sua 
egolatria e o non sentirse acosa
do por nengunha das duas ten
déncias- agora estase pensando 
a posibilidade de retrasar a sua 
inicial decisión de facela aprovei
tando o Nadal. 

Fontes xeralmente ben infor
madas indican que é probábel 
que se retrase até Febreiro ou 
Marzo que ven, xusto ás portas 
mesmas das eleicións munici
pais e autonómicas, de maneira · 
que poda vender á opinión públi
ca a idea dunha profunda reno
vación de cara a eses comícios 
e como continuidade do decidido 
no XXXII congreso. Apresenta
rjase como "un novo governo pa
ra unha nova sociedade", en 
coincidéncia co tema utilizado no 
congreso. 

Xa se despexou ·a "incógnita" 
xerada arredor deste. congreso e 
·confirmouse a forza de Alfonso 
Guerra e a febleza dos seus 
opositores, especialmente de 
Solchaga, L::eguina e os chama
dos ministros de Chamartin (So
lana, Almunia e Barri·onuevo). 

Chelo Carracedo, militante socialista, mostra unha serigrafia de Pablo lglésias, fundador do PSOE. O partido 
encóntrase hoxe pr~ocupado pola sua perda de imaxe progresista que se traduce no baixón eleitoral nass cidades. 

O tema pendente, de impor
tante resonáncia interna, é a ba
talla lal'vada que se vive no seo 
da Federación Socialista Madri
leña. Nos pasillos do congreso 
rumoreábase con insisténcia que 
Guerra apoia definitivamente ao 
ex-alcalde de Madrid e senador, 
Juan Barranco, como novo se
cretário xeral da FSM. Quizais 
para corresponder a esa confian
za, Barranco se dedicou a botar 
piropos ao papel do vicepresi 
dente no interior do PSOE. Ta
mén se rumorea que o claro 
trunfo do guerrismo neste XXXII 
Congreso Federal provocu un 
trasvase dos apoios co que até a 
data contaba Leguina cara José 
Acosta, un home do aparato ain
da que non, ainda, significado 
"guerrista". • 

. 
O vicepresidente non só foi 

aclamado, senón que puxo ás 
suas hostes ao servício do que o 
presidente González decida fa
cer a respeito do modelo futuro 
de funéionamento do partido . . 
Polo momento facitáronlle o ca
miño, aplastando as aspiracións 
dos "carlistas" de entrar na Exe
cutiva, ou rexeitando tanto a soli
citude de eleición desa Executi
va a meio do voto individual dos 
compromisários -e non só do ca
beza da delegación, como a pre
tensión da corrente crítica Iz
quierda Socialista para que se 
aceitase a posibilidade ~e que 

determinadas organizacións de 
_ esquerda se incorporasen ao 

PSOE como correntes de opi
nión. 

táncia pero que non pasan de 
ser intencións de futuro, son as 
que fan referéncia á política mu
nicipal e á de organización. 

séncia dos socialistas nos movi
mentos sociais" entre outros. 

A ponéncia de organización 
recoñece que hai que prestar "un 
interese singularizado" a estes 
temas; sobretodo nas grandes 
cidades. Non hai que esquencer 
que nas últimas eleicións xerais 
o PSOE perdeu votos en case 
todas as grandes capitais, sendo 
sobrepasado con creces por. ou
tros partidos, como sucedeu no 
mesmísimo Madrid, onde foi su
perado polo PP en case 40.000 
votos. 

A estas alturas da história está 
· claro que a actual dirección do 

PSOE só entende o acercamen
to· como unha rendición con ar
mas e bagaxes. 

Aumento da 
preséncia social 

Porén, o máis interesante, se se 
pode utilizar este calificativo ao 
ahalisar as resólucións aproba
das, que se supoñen de impor-

Baixo a pretensión de consoli
darse como "partido de futuro", o 
PSOE estabelecé como "tarea 
fundamental" a vinculación cos 
movimentos sociais antes das 
próximas eleicións municipais . e 
autonómicas. Para acadar esta 
meta o PSOE considera os seus 
principais obxectivos "aumentar 
a afiliación entre as mulleres e 
os xóvenes", "modernizar a es
trutura e actividade das agrupa
cións locais" . e "impulsar a .pre-

Neste contexto, e despois dun
ha série de consideracións sobre 

OS REPRESENTANTES GALEGOS ALINEÁRONSE COAS TESES 
·DAS REXIÓNS MÁIS FAVORECIDAS 

Non sei quen se empeñou en que se olla
ra o XXXII Congreso Federal do Partido 
Socialista Obreiro Español, desde a Gali
za, polo cristal cóncavo dos postos nas 
estruturas partidárias madrileñas .. Partidá
rios e detractores dos socialistas coincidi
ron na rifa de avaliar o Congreso en razón 

. dos cargos partidários ostentados polos 
representantes galegas, sen darse alguns 
canta de que a desputa estaba dirixida, 
precisamente, desde as próprias fileiras 
do PSOE galega: foi o próprio Secretário 
Xerat, Antolín Sánchez Presedo o que fi
xou o éx.ito da reunión madrileña en "aca
Jar unha maior preséncia nos órganos de 
dirección partidários", marcando interesa
da~ente as prioridades. 

E certo que agora pódeselle cargar no 
debe á qelegación galega o non conseguir 
este aume_nto de representatividade, por 
máis que, como en calquer eleición sem
pre se podan emascarar os resultados. 

Ainda asi hai un feito: a delegación ga-

-A.EIRÉ 

lega foi a única das sete grandes, con 
máis de méio cento de delegados, -que 
non conseguiu incorporar á Executiva ao 
seu Secretário Xeral ou a unha persoa da 
sua confianza, cando esa foi, precisamen
te, a tónica do congreso: Catalunya, An
dalucía, Valéncia, Madrid, A Mancha, Ex.., 
tremadura, Canárias e Baleares asi o fixe
ron. Abel Cabállero era élaro cando afir
maba nunha entrevista que et non .foi ele
xido "por Galiza". 

Pero iso pouco importa pois a política 
dos socialistas galegas foi, nos últimos 
anos,~de fotal obediéncia, rion xa partidá-
· ria, senón ao Governo central, senda 
máis papistas que o Papa á hora de de
fender as posicións emanadas de Madrid. 
Que podian aportar os socialistas galegas 
máis que a sua tradicional · sumisión? In
capaces sempre de p~sar por si wes-

. mos, era lóxico que quedasen tora dos 
principais órganos de dirección. · , 

Foron a Madrid para, que papá Felipe e . 

mamá Guerra lle resolvesen o seu cón
tencioso particular, adicándose na sua 
unanimidade a porse zancadillas. M. Soto 
e Carlos Príncipe conspiraban contra Abel 
Caballero, Paco Vázquez tomaba posi
cións desbancando a F. Moreda; Antolin 
preferia a António Rodríguez no Comité 
Federal antes que a un G. Laxe que tan 
ben afirma que quer voltar a ser presiden
te cqmo que pretende abandonar a políti
ca pouco a pouco .. . Nas vísperas do IV 
Congreso galega estamos, máis ou r:ne-

ALGUNHAS DAS 
PETICIONS RJ;ALIZAQAS 

FOI QUE O GOVERNO 
NON LLE DE "BAZAS A 

FRAGA" 

nos, como nos dous últimos. 
Tampouco é trascendente, a sua políti

ca s~guirá a ser deseñada en Madrid, que 
máis dá. 

Frente á tiorta polos pastos, obviáronse 
as posicións políticas mantidas pola dele
gación galega. 

A primeira o seu alineamento coas co
munidades máis favorecidas poto PSOE 
desde que Ghegou ao Governo central, é 

. dicer, as guerristas, mesmo en asuntos do 
financiamento, nos que a Gatiza está cla
ramente discriminada. 

Outras das peticións realizadas foi que 
o Governo non lle dé "bazas a Fraga". Al
go que, exposto deste xeito, parece nor
mal, pero voltarase contra Galiza se, por
que non capitalice o PP os acordes, Gali
za sae perxudicada. O que demostra que, 
para os socialistas galegas, está antes o. 
seu interese que o do país. )<a que logo, o 
tóxico é que a máxima liorta fose polos 
postos. · • 



RECONVERSIÓN NO CAMPO 

Na asemblea agrária-celebrada en Silleda _ 

Convoc8da Folga Xeral para comezos de Marzo 
• A.EIRÉ 

A situación de camiños 
pechados a toda saida e a 
imposición duns précios do 
leite á francesa, que 
baixarian o 1 O por cento . 
polo que se situarian nas 
31-32 pesetas litro, son 
algunhas das causas que 
levaron ao representantes 
agrários, reunidos o dia 4 
de Novembro en Silleda, a 
acordar a convocatória 
dunha mobilización xerql 
que terá lugar, 
previsibelmente, nos 
primeiros días do mes de 
Marzo de 1991. 

Representantes de todas as co
marcas e de cooperativas reuní
ronse o dia 4 de Novembro en 
Silleda convocadas polo Sindica
to Labrego Galego-Comisións 
Labregas para analisar a actual 
situación pala que atravesa o 
agro galego e decidir a estraté
xia a seguir. 

Despois de numerosas discu
sións chegaron ao convencimen
to de que a situación non ten un
ha saida negociada polo pacto 
realizado entre as indústrias 
francesas e o Governo español, 
apoiado polos sindicatos esta
tais, un pacto que, afirmouse "é 
o do governo coas multinacio
nais e a gran banca, en contra 
dos pequenos propietários". 

Este pacto de reconversión, 
para adaptar o agro galega ás 
esixéncias productivas do capital 
trasnacional, levaría a que o litro 
de leite fose pagado a 31-32 pe
setas como máximo, coque irian 
á ruina a maioria das explota
cións galegas. 

Ante esta situación "de auténti
ca gravidade para toda Galiza" e 
despois de consultar a algunhas 
centrais operárias, que conside
ran que a situación incide tamén 
no resto dos traballadores, e que 
ven como a crise é cada día 
maior no sector pesqueiro e a 

espada pende sobre Astano e 
Barreras, decidiron convocar un
ha folga xeral, concientes, ade
mais de que van ter o apoio dos 
comerciantes, por ser outro seg
mento da povoación direitamen
te afectado. 

A folga do leit~ a debate 

Na asemblea discuti.use tamén a 
posibilidade de realizar unha "fol
ga do leite". Proposta que foi re
xeitada pór considerar que seria 
unha folga pro sistema. Seria 
"axudar á reconversión" pois as 
máis perxudicadas serian as 
centrais leiteiras galegas que se 
verían abocadas a pechar "men
tres as multinacionais abastecían 
os mercados con productos forá
rleos. Esto é o que pretenden 
que fagamos". 

Tamén se valorou como dado 
negativo para convocar esa folga 
láctea o feíto de que seria "fundir 
ao sindicato". En troques, ade
mais da folga xeral , estudouse o 
celebrar outra mobilización que 
seria a de deixar desabastecidos 
os mercados de productos lácte
os, impedindo a sua importación 
e distribución na Galiza. 

Reunión en Burgos 

Por outra banda os dias 7, 8 e 9 
celebrouse en Villarcayo, Bur
gos, unhas xornadas para anali
sar a incidéncia da Política Agrá
ria Comun (PAC) no sector leitei
ro. Nestas xornadas participaron, 
ademais do SLG-CC.LL, o EH-· 
NE de Euskadi, a COAG e a Co
ordinadora Campesiña Europea, 
chegando á conclusión de que a 
agricultura en xeral e o sector 
leiteiro en particular non teñen 
nengunha posibilidade de super
vivéncia no contexto da actual 
Política Agrária Comun. 

As causas que os fixeron ·che
gar a ista conclusión foron que a 
produción do leite procede case 
na sua totalidade da explotación 
familiar e os resultados do PAC 
son a destrución ou limitación 
deste tipo de explotación. 

O PAC supón un freno para a 
produción do leite, intentando fa
cer responsábeis aos labregos 
dunha situación de superprodu
ción da que non son responsá-. 
beis. 

A liberación de mercados e a 
economía de competéncia, afir
man, levan consigo a concentra-

ción d~ pródución e da activida
de económica nas explotacións 
de tipo industrial das áreas máis 
desenvolvidas en detrimento das 
subdesenvolvidas. 

Esta situación de super-produ
ción e de concentración conleva 
o deterioro do medio ambiente, a 
un despilfarro enerxético, a9 
éxodo rural e un gran deterioro 
da calidade de vida. 

As condicións de adesión do 
Estado españolna CEE, con
cluen, foron nefastas para a eco
nomia dos gandeiros. 

Ante esta situación acordaron 
defender a explotación familiar 
como base da atividade producti
va agrária; que se permita o de
senvolvi mento da capacidade 
productiva das zonas máis sub
desenvolvidas e que se plantexe 
unha alternativa para controlar a 
producién de maneira que a res
ponsabil idade dos excedentes 
xerados polo productivismo a ul
tranza recaían · nos seus verda
deiros responsábeis, estabele
cendo un sistema de précios di
ferenciados, ligados a un volu
men de produción por persoa ac
tiva na explotación, que garante 
un nível de ingresos dignos para 
os labregos. · • 

A entrada da RDA na CE fixo baixar os precios 

A situación do mercado cárnico é positiva 
para a CEE, pero non para o Esta~o español 
• X.A.PÉREZ/M.CARBALLIDO 

A situación do sector vacún-car
ne na Comunidade Europea po
de considerarse positiva para o 
conxunto da CE, pero non para o 
Estado español ~egundo os últi
mos dados que revela'n como 
aumentou o número de cabezas 
por primeira vez desde 1984, re
cuando o de vacas de leite e in
crementándose o de vacas de 
cria. Asemade tamén e maior o 
número de cuxos para o sacrifí
cio. A consecuéncia disto, au
mentou a produción nun 3 por 
cento. As previsións estiman que 
para o próximo ano se incremen
te nun 2 por cento. 

Frente a isto, nos nove primei
ros meses de 1990, os précios á 
produción minguaron nun 1 O por_ 
cento, respeito ao ano 1989. 

·As causas deste descenso do 
précio foi a ·baixa de consumo 
debido ás hormonas; o -aumento 

de sacrifícios na ROA derivados 
da reunificación alemana, ao ter 
que minguar a cabana nun 20 
por cento; o recuamento das ex
portacións e o aumento das im-

portacións, a maior parte delas 
en rexime preferencial. 

Todo isto provocoü un super
aprovisionamento do mercado, 
.mália as compras máximas de 

intervención, producindo un de
terioro importante das cotiza
cións e situando a moitas explo
tacións nunha situación crítica. 

Esta situación ven dada pola 
baixa dun 12 por cento én quilo 
de carne con relación ao ano an
terior •. ainda que en bois e vacas 
descendeu o 9 por cento e o 18 
por canto respectivamente. · 

Na Galiza o mercado de carne 
de vacun, o 15 por cento do 
P.F.A. tivo, no ano 1989, un com
portamento negativo. O volume 
de gado sacrificado situouse nun 

~ 7, 7 por cento máis baixo que o 
~ ano anterior, cuns précios ten
~ dentes á baixa, deducíndose de · 
~ 49. 700 toneladas do ano 1988 a 
u 45.9~0 toneladas no ano 198~. 

Para o ·conxunto do ano, no 
Mercado de Gado de Composte- . 
la, o précio dos cuxos para abas
to descendeu un 5, 1 por cento 
en relación ao ano 1988. • 

• Tres cidadáns con máis de 
300 pisos en Vigo. Na .cidade 
de Vigo hai empadroados tres 
cidadáns que teñen ao seu no
me 300 propi"edades na cidade 
cada un. 

Estas persoas abarcan a tota-
1 idade das modalidades de in
móbeis, ainda que a maioria co
rresponden a pisos que están 
en aluguer, pero teñen tamén 
baixos comei:ciais e naves in
dustriais. · 

O conc~llo negouse a facilitar 
o neme destes tres propietários. 

• En defensa da llla da Creba. 
O comité pela Defensa da llla da 
Greba, ante a falta de pronun
ciamento de Costas sobre a ile
galidade das obras que se están 
a realizar na citada illa, solicitar 
as autoridades que abriguen a 
Emílio Penas a que retire da illa 
os obxectos da sua propriedad e: 
enseres e maquinária de obras, 
asi como aos cans destinados a 
amedrentar aos viciños, e que 
se prodeda a detención e san
ción contra aquelas persoas que 
impiden, polo forza, o acceso a 
illa. 

Demandan tamén que de co
mece a restauracion dos danos 
producidos polas palas e marte
los neumáticos e, tamén, pela 
dinamita, recondando que o per
misó de obras e totalmente ile
gal, ao tempo que denúncian 
aqo Governo da Serra de Outes 
por tomarse atribucións que nin
guén lle transf~riu. • 

• Nasce unha organización , 6 

para defender a bicicleta. Or
ganizacións de distintas partes 
do estado, entre elas a galega 
Xevale fundaron a organización 
Con Bici, que ten como obxeto 
promover e defender este meio 
de transporte e recreo. 

Con Bici pretende xuntar a 
persoas e grupos na percura de 
asegurar e vitalizar a utilizaci9n 
da bici, sendo ademáis "lugár de 
encentro dos que toman a bici 
con calma e sen presas. 

Con Bicicleta contribuese a 
_ preservar o planeta e a sua di

versida<ie, impulsar a equidade 
e a comunicación social; promo
ver a solidariedade do sistema 
económico; incrementar a mobi
lidade e a autonomía do indiví
duo; mellorar a calidade de vida 
urbana; frear a destrución do 
meio rural e natural; reducir o 
risco da circulación; fortalecer a 
nosa saude e aprender a disfru
tar das nasas capacidades e do 
ñoso entorno. • 



P.OLITICA NACIONALISTA 

BEIRAS E A GARDA CIVIL 

• 
Estou seguro de que en grande medida é po
lo atractivo do título polo que· voste está len-

. ~o este artigo. Creo polo tanto estar desper
tando un interese especial na sua persoa 
que vou aproveitar egoistamente para trans
mitirlle unhas ideas coa pretensión lícita de 
que as analise· e asuma. De conquerilo, non 
fago nengun mal con iso se o fin que preten
do é basicamente bon; non seria o mesmo 
se pretendese confundir, distorsionar ou de
formar a verdade. · 

Esta técnica ven senda usada con moita 
frecuéncia e má intención para agachar de~ 
terminados actos e atitudes tras o telón da 
teatralidade e da frivolidade na pretensión de 
conquerir, por exemplo un primeiro plano ou 
un titular na prensa do dia seguinte. 

Mais exposto este razonamento prévio e 
necesário, paso ás razóns e aos motivos .au
ténticos do tema. . · 

E seguro que antes ou despois Xosé fl.1_a
nuel Beiras e o BNG terán que dar resposta 
a algunhas preguntas que os nacionalistas 
de esquerdas nos tacemos , respostas tais 
como: porqué ese constante e imisericorde 
ataque a Camilo Nogueira e ao PSG-EG no 
Parlamento?, tamén, a que ven avivalo ·cada 
vez qu~ as teses de Esquerda Galega se si
tuan frente ao PP e a<;>s plans que a direita 
ten para Galiza? ou, porqué o desgañitamen
to acada cumes do paroxismo coincidindo 
cos chamamentos sinceros que o PSG-EG 
fai á unidade da esquerda nacionalista? Se 
mal non me lembro este foi o gran argumen
to utilizado polo Bloque para tratar de afdgar 
ao PSG-EG nas anteriores eleicións. 

. Antóllaseme que o BNG esquecendo pro
mesas eleitorais ou incapaz de cumprilas op
tou, xa decididamente, pola via fácil do popu
lismo radical dándolle a Xosé M. Beiras o pa
pel de histrión que o histórico (ou histérico?) 
personaxe tan ben resolve en cenários apro
priados. Mágoa ver isto convertido en reali
dade. 

Onde está a Galiza que o' BNG ia pór en 
pé contra a Comunidade Económica Euro-

. XANTRABA 

pea; onde as dnzas do Fraga que Beiras ia 
queimar no Parlamento, onde ... ? Pasaron 

_ longamente os seis meses de prazo e Don 
manuel divírtese e comprácese coas frivoli
tés do deputado Beiras atacando aos seus ir
máns culturqis, mentres, o BNG, "tapa" a sua 
política con.trária á converxéncia e xustifica a 
preséncia parlamentária con atitudes grotes
cas na institución (para. eles circense) que 
sempre calificaron como "parlamentiño", e 
asi, favorecen obxectivamente a política do 
PP e ofícian de mdnaguillos do PSOE na es
tratéxia de desgaste e de descrédito do auto
governo. 

Q BNG ESQÜECENDO 
PROMESAS ELEITORAIS 

OPTOU POLA VIA FÁCIL DO 
POPULISMO RADICAL 

DÁNDOLLE A XOSÉ M. 
BEIRAS O PAPEL DE 

HISTRIÓN 

Mais non seria xusto ·nen correcto que non 
talase do que referéncia o título deste artigo, 
e querendo con iss sinalar sen acidez pero 
con amargura a incongruéncia que X.M.Bei
ras e o BNG mostran con excesiva frecuén
cia expóñolles uns feítos recentes e chamati
vos por colorista!? 

Hai escasos meses o deputado Beiras di
cia atapar máis demócratas na Garda Civil 
que no PSG-Esquerda Galega, con motivo 
do debate parlamentário sobre política fores
tal. Algun tempo antes, ·~ sobre o mesmo te
ma, Beiras negábase á preséncia do mesmo 
benemérito carpo para apagar os lumes xa 
que -dicia el- darían aos montes galegas o 
aspecto 'de estar tomados militarmente. As 
suas razóns teria para afirmalo. Pero vexa 
que entre un e outro comentário Xosé Ma
n u el Beiras atópase tamén en meio dos 
acontecimentos de Malpica, nos que o Blo
que aparece coma sospéitoso de escuras 

asuntos urbanísticos, e non lle importa que 
un pavo governado por un colega seu sexa 
literalmente "tomado" pala Garda Civil para 
protexer á sua persoa das iras das camadas 
populares, nen tampouco lle arrepía aga~ 
charse tras o governador/virrei civil p·ara chi
varse dos feitos nun militante de Esquerda 
Galega. 

Talvez un especialista calificaria este pro
ceder como síndrome de Estocolmo; eu, que 
é o mesmo que dicer calquer, chamaríalle 

. populismo barateiro, charlotada ou, máis be
nevolamente, acharíao a aquel comporta
mento humano tan certo como pouco expre
sado de que só se ódia a quen se coñece ou 
con quen se coincide e semente é posíbel 
namorarse do contrário. 

Felices e froitíferos amorios teñan Beiras e 
o BNG con quen sexa, ainda que teñamos 
que lamentar que esa erótica non vaia apor
tar nada positivo a eles nen a nós, nen á so
ciedade galega tan necesitada da confianza 
nas suas próprias forzas pola via da normali
zación política e social que hoxe Beiras e o 
seu grupo se empeñan obstinadamente en 
negarlle. 

Lonxe de calquer atitude insultante ou si
milar, só pretendin que ao reclamo do titular 
vostede chegase até este ponto , e desde 
aqui facerlle un chamamento positivo aos 
centos de militantes e milleiros de votantes 
do BNG a forzar un entendimento cara a 
cumprir o desexo que todos os que nos dici
mos nacionalistas e de esquerdas mantemos 
e tratamos de acrecentar na via da conver
xéncia política cara a vertebración social do 
naso país. 

Por último quizá conviñese lembrar que hai 
bastantes demócratas na Garda Civil, alguns 
deles no cárc~re por seló, e hai voces que 
nunca se ouviron en defensa desta xente. 
Talvez por estranos e absurdos prexu ízos 
ideolóxicos que non comprendo. A este paso 
alguén acabará facendo chistes de negros 
ou xitanos no Parlamento. Pero en fin, hai 
quen est~ convencido de que el é o circo e 
todos os demais os pallases. • 

• O PSOE de Galiza non quer 
que se negócie á crises láctea . . 
O Parlamento aprobou, co re
chazo do PSOE unha proposta 
do BNg e do PSG-EG, apoiada 
por populares e coagas, pala 
que se insta a Xunta a que solici
te ao Ministro de Agricultura a 
participar nunha mesa negocia
dora, do governo galega os sin
dicatos e os empresários lácte
os. 

Esta mesa negociadora terá 
como finalidade conseguir pré
cios rendábeis para os productos 
gandeiros e para a elavoración 
dun plan de restructuración da 
agroindústria. + 

Francisco Vézquez 

• Máis papeis contra Paco 
Vázquez. A Federación de Aso
ciacións de viciños da Coruña e 
os representantes dos partidos 
políticos BNG, PSg-EG e EU en
tregáronlle a Fiscalia do Tribunal 
Superior de Xustiza de Galiza 
documentación relaccionada co
as licéncias de edificación pon
cedidas polo concello de A Coru
ña en vários edificios da rua Li
nares Rivas. 

Segundo os representantes vi 
ciñais e partidários , tales docu
mentos poden ter relación coa 
investigación que o Fiscal Cou
ceiro puxo en marcha contra 
Francisco Vázquez. 

En caso de que exista algunha 
conexión entre os documentos 
entregos e a investig.ación contra 
o alcalde socialista, estes serán 
incorporados ao expediente. + 

• Galiza a máis afectada pola 
choiva aceda . Os efectos da 
choiva aceda, producidos polos 
fumes industriais aféctanlle so
bremaneira a Galiza e o Norde 
de Portugal asi como a Finlándia 
e ao sul de Noruega, pois o chan 
xa non pode absorver tanta aci
dez. 

Asi o indica un estudo· realiza
do polo Instituto do Medio am
biente de Estocolmo. 

Segundo anteriores estudos 
pensábase que as sustáncias 
nocivas podian neutralizarse ex
tendendo na terra afectada mi
nerais ricos en cal, pero en moi
tas zonas de Europa compro
bou$e agora un efecto recesivo 
e certos metais como o alumínio, 
alteran o ecosistema 

Como exemplo o SEi cita un 
"área normal de bosque" en Sué
cia que pode absorver sen dáno 
entre tres e cinco kilogramos de 
xofre por hectáre-ano, pero o 
que pasa e que hai terras que 
reciben moito máis. · • 



CONFLITOS LABORAIS 

Normalidáde no porto coruñés 

A asinatura do· convénio colectivo 
pon fin ao ~onflito dos estibadores 
•M.BERTOJO/A CORUÑA 

As escaramuzas entre os 
traballadores da plantilla 
de Sestico -Sociedade 
Estatal de Estiba e 
Desestiba- e traballadores 
eventuais acollidos 
ao Réxime Especial do 
INEM, por mor do texto do 
convénio asinado o 
pasado martes, día 13, e 
que motivou a intervención 
de efectivos da Policia 
Nacional, parecen ter 
rematado. A redución de 
turnos ten sido a razón 
fundamental do conflito 
entre os dous colectivos. 

Para Carlos Chico, membro da 
sección sindical da UGT de esti 
badores eventuais, os 24 turnos 
mensuais pactados entre os tra
balladores fixos e a empresa re
presenta a sua prática marxina
ción da actividade portuaria e a 
perda duns 600 xornais ao mes. 
A Confederación de Empresários 
da Coruña (CEC) e da Asocia
ción de Maioristas Exportadores 
de Pescados e Mariscos alerta
ban en sendos comunicados dos 
grandes danos e perxuícios deri
vados xa deste confl ito. 

Co asinamento deste convénio 
entre a empresa estatal e os tra
balladores en plantilla ponse fin 
á convocatória dunha folga de 
carácter indefinido de imprevisí
beis consecuéncias para a cida-

ELEICIÓNS SINDICAIS 

de herculina , de feito , máis de 
dez mil postas de traballo depen
den directa ou indirectamente 
das empresas portuarias. Mem
bros do comité de empresa de 
Sestico , diversos armado.res e 
representantes da sociedade 
asinaban o devandito convénio, 
vixente até finais do ano 91 , en 
preséncia do director xeral de 
Partos e Costas. 

O texto do convénio 

Segundo o director xeral de Par
tos e Costas, Luis Fernando Pa
lao Taboada, "o asinamento desté 
convénio colectivo é só un primei
ro paso para garantir a viabilidade 
económica da empresa". O texto 
do convénio pon de relevo a flexi
bilización de posturas por parte 
dos traballadores fixos ao renun
ciar ao cobro das cantidades atra-

sadas correspondentes ao incre
mento dos dous últimos exercí
cios. lsta renúncia vai contribuir -
conforme aos cálculos do director 
Xeral de Portas e Costas- "a libe
rar capital e amortizar perdas". 
Non obstante, mantéñense no 
texto do convénio os 24 turnos 
pactados orixinalmente entre os 
traballadores e a empresa 
estatal. 

A reanudación das actividades 
de estiba e desestiba resulta fun
damental á hora do cómputo de 
perdas na conta de resultados de 
Sestico. Para Luis Fernando Pa
tao o acordo asinado permite que 
a autofinanciación de~ta empresa 
pública -contemplada como 
previsión nos seus estatutos de 
funcionamento poderase cubrir 
sen sobresaltos, amortizando po
síbeis perdas. 

Síntomas de cansáncio superada a metade do proceso 

As candidaturas independentes 
engrosan agora as filas de UGT 

sua preséncia nos feudos tradi
cionais do sindicalismo estatal. 
Asi no sector da construción na
val aumenta a sua representa
ción dun 18 a un 29%, o mesmo 
que na banca onde ascende do 
32 ªº 35%. 

Están ainda pendentes de elei
ción colectivos importantes como 
o da área pública, onde é previ
sibel a eleición duns 2 mil dele
gados. 

A caza do delegado 

As eleicións sindicais están a 

convertirse a todas luces nun 
proceso cada vez máis competi
tivo, onde o referente sindical é 
sustituido pala obtención do mei
rande número de delegados que 
xustifiquen e suporten un poten
te aparato de servícios laborais 
ou relacionados. Esta é a razón 
de que o número de delegados 
eleitos vaia superar novamente 
ao de procesos anteriores. 

UGT e, en menor medida, 
CCOO, fan uso dunha ampla nó
mina de liberados que lles permi
te cubrir a prática totalidade da 

A situación dos 
eventuais 

O director xeral de Partos e Cos
tas admitiu o seu compromiso de 
influir ante outras instáncías ofi
ciais a fin de que se contemplen 
axeitadamente os seus direitos 
pasivos e de desemprego xene
rados pala sua particular situa
ción. Pésie a insistir que "baixo 
nengun pretexto se vai formali
zar relación laboral que, poste
riormente, poda ser refrendada 
meiante algunha senténcia do 
Xulgado do Social", deixa .aberta 
a .posibilidade de que a empresa 
poda chegar a contar con este 
colectivo de traballadores para 
os diferentes labores de cárrega 
e descárrega. Asimesmo, mani
festou a idea de estabelecer 'un 
canon aos armadores coa inten
ción de reequilibrar o custe dos 
traballadores fixos e os de carác
ter eventual. 

O confiito en casa 

Un aspecto deste conflito pouco 
coñecido é a relación familiar en
tre moitos dos traballadores en 
plantilla de Sestico e os traballa
dores eventuais, ainda que pro
cedentes do INEM, na sua maio
ria irmáns, sobriños e filfas dos 
primeiros. Ao quedar estabeleci
dos os turnos duplos para ostra
balladores fixos -nun momento de 
perspectivas prometedorq.s para 
a flota acollida a pavillón hispano
británico-, os eventuais conside
ran fortemente lesionados os 
seus in.tereses. O conflito vai se
guir, ainda que a nível doméstico. 

superfície empresarial. A CIG, 
pala sua parte, ven denunciando 
o torcimento sindical que se ma
n ifestaria nas ofertas de segu
ros, de estabilización no pasto 
de traballo, de acceso a vivenda 
ou mesmo de recompensas en 

·efectivo, aos posíbeis candida
tos. 

O apoio empresarial seria ou
tro factor de distorsión do proce
so e a mesma CIG crítica que, 
en ocasións ; "xerentes, sócios 
ou .o mesmo titular da empresa 
sexan e/eitos delegados do per
soal ao seu ca~go". • 

Superado o ecuador das 
eleicións sindicais, nun 
proceso que se está 
demostrando demasiado 
longo mesmo para aquelas 
centrais que cantan con 
máis médios, pódense xa 
tirar algunhas das 
primeiras conclusións. Asi 
resulta visibel a prática 
desaparición dos 
sindicatos independentes 
ou amare/os. Estas 
correntes, nacidas ao 
abeiro empresarial, optan 
actualmente pala 
candidatura uxetista que 
ve deste modo aumentar a 
sua porcentaxe de 
representación, pasando 
do 37% acadado no 
proceso eleitoral de 1986 a 
un 40,3% na: actualidade. 

Resultados no ecuador eleitoral 

A representación lograda por 
CCOO encóntrase estabilizada 
ao redor do 28%, mentres que a 
candidatura nacionalista da CIG 
situase ria 23%, dous pontos 
máis arriba do alcanzado por' 
CXTG e INTG por separado. 

A CIG consegue incrementar a 

(están excluidas as actas calificadas como non computabeis pala respectiva Comisión Provicial) 

.Província CIG UGT ccoo uso Outros Non 
Sindicatos Afiliados 

A Coruña 648 1260 845 48 101 62 
Lugo 115 305 106 52 19 4 
Ourense 216 440 273 15 91 15 
Pontevedra 829 1109 972 36 126 48 

Gal iza 1808 3114 2196 151 337 129 

%1990 .23,4 40,3 28,4 ¡ 

%1986 21,0 37,0 -28,0 

1· 

•A liberdade da TV privada. 
As novas emisoras de televisión 
que se poden ver no país, loga
mente anunciadas coma unha 
nova fronteira de pluralismo e li
berdade, teñen proprietários ine
quívocamente identificados con 
grupos bancarios e de presión, 
segundo se pormenariza nun 
traballo realizado polo profe sor 
de Teoría da Información da Uni
versidade do Opus Dei, Esteban 
López-Escobar. Antena 3 de TV 
ten un -capital de 10.000 millóns 

- de pesetas. O 18 por cento é de 
La Vanguardia, a sociedade An
tena 3 ten o 7; vintetrés diários 
de información xeral , o 10; as 
revistas Lecturas, Hola, Diez Mi
nutos e Semana, o 4; as empre
sas Lladró, Abengoa, Zara, Caja 
de Ahorros de Zaragoza, lberca
ja, Unipapel, · Escurís, Calvo, 
Metalúrgicas Galaicas, Merca
dona, Asfin e Orlando, o 35 e 
Rotschild, Di/Ion Read, Rabo
bank, Scottish Equitable Stain e 
Fidelity lnterna_cional. 

As participacións dos 10.000 
millóns deCanal Plus son de El 
País co 25 por cento, o Canal 
Plus de France (r~centemente 
virado á pornografía para manter 
cuotas de audiénc.ia) , co 25; 
Banca March, co 15, Banco Bil
bao- Vizcaya, co 15 ; Bankinter, 
co 5; Grucysa; co 5; o Grupo 
Eventos de Inversiones, co 5 e 
Cajamadrid, co 5. 

A Tele 5 que ten un capital de · 
12.000 millóns, é do Grupo Ana
ya, co 25 por cento; ONCE, co 
25, o grupo Berlusconi (progresi
vamente virado cara á porno-te
le), co 25; Chocolates Trapa, co 
15 e Angel Medrana ca 10. + 

• O CGTP portugués recusa 
o pacto social. A alianza dos 
socialistas cos comunistas per
mitiu á CGTP portugués recusar 
o pacto económico e social pro
posto p·olo governo. Segundo 
fontes da central sindical a vota
ción quedou empatada a dez . 
Entre os representantes que de
fenderon a oportunidade táctica 
do pacto, están . os amarelistas 
Manuel Lopes , Emídio Martins , 
Emília Reis e Carlos Trindade, o 
árbitro de fútbol Adáo Mendes e 
os militantes comunistas Luís 
Judas, José Encarnagao e Ma
nuel Freitas. • 

• Hai 50 anos que morreu en 
Montauban (Fráncia) Manuel 
Azaña. O interese pola persoa e 
a obra literária de Azaña que se 
está a despertar, é moi alto. 

-Azaña significou na política 
española Lmha vía burguesa de 
modernización e democrácia. 
Entre os dous fogos do sectaris
mo político, Azaña intentou a 
concordia sen resultado. Odiado 
ROr uns, adorado por outros, a 
realidade humana do home polí
tico quedou desorbitada. Agora 
reaparece a sua obra a pral da 
toleráncia, a paz e o perdón mú
tuo. As suas "Memórias", e en 
xeral os escritos que deu a luz, 
voltan ser lidos e int.erpretados 
sen o rencor da contenda. Aza
ña significa a busca dunha ética 
civil a compartir. Para M. Azaña 
os políticos galegas gozaron de 
boa consideración. Tivo como 
primeiro ministro no ano 36 a 
Santiago Casares Quiroga; du
rante o governo de Casares vo
touse o Estatuto de autonomía 
2-Vli-316 polo que a Galiza ia co
mezar unlila experiéncia que os 
Hx1rerni smas se encar rngaron 
de abortar. + · 
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CONFLITIVIDADE E IMAXE ' 

Só a CIG denúncia a ostentosidade 

Alúmina-Aluminio gasta case 4_0· millóns 
nunha festa de aniversário · 

• HERNAN NAVALNIVEIRO 

A ·direcció_n da empresa Alúmina
Alumí_nio de San Cibrán, na Ma
riña luguesa, anúncia para este , 
sábado, 17 ·de Novembro, a ce- · 
lebración dunha ostentosa festa 

) de comemoración dos dez anos 
de funcionamento da factoria. 
Estímase entre trinta e coarenta 
.millóns de pesetas o custe dos 
actos programados, qúe incluen 
sorteos de coches, actuacións 
teatrais, musicais e folclóricas, e 
xantares amenizados e por tur
nos para vários milleiros de con
vidados. 

Con este desplegue económi
co ·a empresa logra implicar na 

. celebración a importantes secto
res sociais e políticos dos d;stin
tos concellos da 'Comarca onde 
residen os operários da fábrica, 
o que para a INTG (CIG) de A-A 
·trátase dunha "campaña de ima- . 

FESTA EN SACOS 

xe" da dirección da empresa pa
ra agachar "os grandes proble-

mas que s·eguen a padecer os 
traballadores do complexo e os 

"A LA FIESTA DEL -PATRON" 
Case corenta millóns en: "bolsas-obsequios p-ara los niños", actua
ción do Mago Antón, ~rémios aos grupos deportivos da empresa, 
"coros y danzas" (prat1camente a totalidade das corais polifónicas 
e do~s ... wup~s folcló~icos da comarca actuarán na festa), xantares 
mult1tudmanos, que1madas dramatizadas, sorteo de tres Renault 
Clio e un ha dúcia de bicis, fagos artificiais ... O programa da xorna
da de "portas abertas" de A-A rememora un estilo que remite ás 
máis sonadas festas oficiais de "San José Obrero" dos dias dos 
Plane~ de Desarrollo, p~lo menos, pero en moderno e en próspe
ro: Citos no canto da Se1scentos ... "Los postres serán servidos por 
el Rey de las Tartas de Mondoñedo" -

~ai poucos a~os atopouse no arquivo da Banda Municipal de Vi
ve1ro o manuscrito dun paso-dobre de Viudes Sevilla músico com
prometido de antes da guerra, titulado ironicamente A la fiesta del 
pátrón Mellor rematada ficaria a festa de San Cibrán con este pa
so-dobre que coa "interpretación del Himno Gallego por todas las 
corales". .._ · + 
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Ei ·carballeira! l 
• PUCHEIRO 

Todos os anos reúnense á ·beira 
do Sar dúcias de persoas que 
teñ.en nome, apelidos ou motes 

· de paxaros. Este dez de No
vembro, na ribeira do Lérez, na 
Carballeira de San Xusto tivo 
lugar outra xuntanza insÓlita. 
Esta vez non revoaban os paxa
ros, non . Ali chantáronse os 
Carbal/os e Carbal/as, bs No
gueira, Figueiras, Vidros, San-

. guiños, Pexegueiros, Mazairas, 
Cereixos e Castiñeiros ... -para 
comer castañas. Todos "convo
cados polos viciños do parró
quia e chamados coa voz po
tente e clara do bate Ávilés-de 
Taramancps e. o lápiz certeiro 
de Xosé Lois. · 

Be o motivo valia a pena: rei
v!ndicar a-carballeira para o po
vo, para o de San Xurxo de Sa
cos, en particular, e para o povo 
galega en xeral (como dicia o 
amigo Carbal lo), o acto trascen
deu da própria idea orixinária. 

A carballeira, a ben cantada, 

converteuse en símbold claro e, 
á vez, multiforme; o magosto en 
expresión dinámica' desa simbo
loxia. 
· (Os Celtas celebraban o ma

gosto a comezos do seu ano. 
Representaba a "unión" do po
vo, os vivos e os mortos, todos 
presentes no mesmo lugar ain
da que en diferente estado. As 
castañas lembraban aos mortos 
e o viño novo aos vivos. Ao fi
. nal, todos tiznados e cheos de 
viña, xa eran outros seres, pr6-
d uc í ase a simbiose entre os 
dous estados). 

Símbolo da loita contra as es- . 
p$cies foráneas que intentan 
implantar as multinacionais es
tragando ás nasas autóctonas, 
(ali non estaba nengun "eucalip
to"). Estandarte da loita anticle
rical actual que intenta· usurpar 
os bens do povo, os materiais e 
os espirituais: a carballeira re
xistada a nome do bispado e a 
cantiga cambiada nas suas es-

. trotas, pero a naval/a que iles 
criaron converteu·se en capado-

ra . Reflexo _da forza do povo 
que só agarda a "ter un m?tivo" 
claro para xuntar as suas for
zas. A loita pala car~~lle!ra¡ foi o 
escomenzo, agora vira a ccmpe
rativa, a concentración e t iros 

proxectos de colaboración e uni
dade cos que soña desde hai 
temp~ o vello loitador Fraga. 

compañeiros do anterior comité • 
de empresa inxustamente des
pedidos" hai logo tres anos a raiz 
da introdución na fábrica dos bi
dóns tóxicos do "Casón": ·a non 
recolocación ainda da maioria 
dos integrantes dese Comité e a 
non liquidación da negociación 

· colectiva durante os tres últimos 
anos; ~on dezasete os ex-dele
gados sindicais que continuan 
sen traballo. 

A INTG non logrou un pronun-
- ciamento público do recén eleito 

Comité de Empresa contra os 
actos comemorativos. A isto terí
ase oposto nomeadamente 
CC.00., maioritária no Comité, 
alegando os posibeis perxuícios 
que o xesto de oposición sindical 
á celebración podia ocasionar 
nas supostas xestións que a cú
pula estatal de Comisións estaría 
a levar perante a dirección de 
Alúmina na procura da resolu
ción dos aludidos problemas, ne
gociacións nas que poucos acre-
ditan e das que, en todo caso, o 
Comité -lexítima representación 

· dos traballadores- non ten coñe
cimento. 

~ Dez anos conflitivos 

Os dous lustros de funcionamen-
. to que celebra A-A estiveron 
marcados recurrentemente por 
conflitos laborais e sociais. A 
própria inauguración en 1980 es
tivo envolta en enfrontamentos 
cos viciños de Lago derivados 
da contaminación que a fábrica 
comezaba a ocasionar no entor
no. Dous anos despois a empre
sa realizaba suspensión de pa
gos. En todas as negociacións, o 
siniestro ex-director da factoria, 
Monteiro, esgrimia "o machete" 
de corte de enerxia eléctrica á 
fábrica perante as reivindica
cións dos traballadores, amea
zándoos con deixalos a todos 
sen traballo. 

A festa preparada polos vici
ñ os é un exemplo de concor
dáncia: ali estaban dúcias de 
empanadas feitas nás casas, as 
tortillas realizadas en cada coci
ñ a da viciñanza, as confituras 
de castañas realizadas polas 
mans expertas d;;is parroquia
nas, os viñas elaborados polos 
barís homes de San Xurxo, as 
castañas, o polbo ... Os que vi
ven tora (con A. Rivas á cabe
za), cos aldeanos. (\li estaba a 
hirmandade feita festa, a unión 
convertida en realidade ... E che
garon tamén os de Noia e os da 
Quenlla, os de Augasantas e do 
Condado, os de Poio, de Tenó
rio, de Arteixo, Vigo, Pontevé
dra, Cotobade, Ourense, Chan
tada, Compostela, os de Portu
gal e os de Arcade. 

Ao final, a r,naioria dos pre
sentes concordaban; que boa 

. festa!, e teimaban en repetila 
ano · a ano, convertida xa en 
símbolo da defensa do próprio, 
en sinal de identidade. 

Éi carballeira! 

· Q MELLOR DOS MUNDOS 

Vivimos no mell<?[ 

dos mundos posfbei 

Felipe González 

Menos do 16% dos xapone
ses estaban interesados po
la coroación do novo empe
rador, segundo un inquérito 
dos médios de comunica
ción daquel pais. No Estado 
español o jnterés debe ser 
moito máis alto, a entender 
polo menos de TVE-2 que 
transmitiu, completa ceremó
nia. 

Tres cidadáns de Vigo tañen 
ao seu nome trescentos pi 
sos cada un, segundo infor
mou recentemente Faro de 
Vigo . Pero o verdadeira 
mente .: exacrabel seria que 
tiveran unha dacha. 

Carlos Diaz Eimil , director 
xeral de Agricultura no Con
sello de Ministros da CE ven 
de sinalar que, coa chegada 
do mercado único, "a emi
g'ración non poderá ser vis
ta de forma dramática. De
senvólvese todo nun merca
do máis amplo e surxirán 
oportunidades para os que 
saiban aproveitalas". Será 
fregar platos nos restauran
tes unha desas oportunida
des? 

Pedro Arias, apresentábase 
esta semana como confe 
renciante apartidário e técni
co independente en maté
ri a forestal. Un mérito do 
seu curriculum, non sempre 
mencionado, é o de ser au
tor do traballo Estudo Socie
conómico sobre Ence, fábri
ca de Pontevedra, encarre
gado e pagado pola mencio
nada empresa. 

Xosé Luis Barrelro impartiu 
en galega a sua primeira 
clase como profesor asocia
do da Universidade viguesa. 
A partir dese dia e uriha vez 
retiradas as cámaras e os 
fotógrafos, comezou a utili
zar o castellano, o que pro
vocou a protesta dos alum
nos que obligaron ao ex-vi
cepresidente a empregar de 
novo o naso idioma. 

Gonzalo Vázquez Pozo, 
candidato ao parlamento eu
ropeo pola coalición Europa 
dos Povos e ex-dirixente do 
PSG-EG, ven de declararse · 
"empresário europeista" e 
nunha entrevista a El Co
rreo Gallego afirma' que 
"Galiza non ten capacidade 
de atraer novas empresas 
porque non- ten nada que 
aterecer". --.... · t 

"" 
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Segundo 
o colectivo Xevale 
A fluoración 
das augas 
pode traer 
graves efectos 
secundários 

Ante as distintas informacións 
sobre da posibilidade de que a 
Xunta de Galiza proceda á ftuo
ración das augas de forma ur
xente co apoio dos distintos gru
pos políticos ou polo menos a 
complacéncia de todo o parla
mento, o colectivo ecopacifista 
Xevale ven de sinalar os graves 
efectos secundários q.ue teria 
esta fluoración , pedindo á "Xun
ta" e aos Concellos suspendan 
de imediato este proxecto. 

Apoiándose en informacións, 
artigas , e estudos científicos e 
estadísticos aparecidos en dis
tintos meios de comunicación in
ternacionais Xevale afirma que 
"a fluoración das augas, si redu
ce o número de caries pero tan 
só temporalmente e cuns graves 
efectos secundários como po
den ser, o incremento dos can
cros, as enfermidades reumáti
cas, alteracións tiroideas (obesi
dade), deformacións óseas, de
coloración e manchas na denta
dura .. . senda altamente perigo
sas. para a povoación infantil" 

Xevale recolle a opinión do in
vestigador John Colquhoum, 
quen despois de estudos" cientí
ficos e estadísticos afirma que 
"a inxestión de fluor non é nece
sária para mellorar .a saude den
tal. A obsesión dos dentistas po
lo fluor pasará co tempo, con
vertíndose nun deses exemplos 
históricos de entusiasmo emas
carado coa ciéncia". 

A solución da cáries pasa, se
gundo os ecopacifistas por me
llorar a dieta e non comer máis 
cantidade senón máis calidade. 
Para iso "é importante o consu
mo de cereais (trigo, cebada, 
arroz ... ), outros vexetais (pata
ca, rábano, tomate, espárra-
go ... }, fruita (uva, albaricoque ... ), 
té ... Tamén seria importante re-
tornar a lactáncia materna, cam
biar a. formulación das comidas 
dos nenas, reducir o consumo 
de sucres refinados"... • 

O informe desaconseUa a instalación en· As Pontes 

A Xunta sustrae· aos concellos ·do Eunie 
o estudó de ,lmp~cto ámbiental da celulosa 
de. Eurogalicia Forestal 
•G.L.T. 

A Administración 
autonómica non cumpre 
a sua abriga de informar 
aos concellos do Eume e 
ria de Ares, dos resultados 
do estudo de impacto 
ambiental sobre a 
celulosa que pretendf? 
instalar en As Pontes a 
empresa Eurogalícia 
Forestal. A dirección xeral 
de Calidade Ambiental fixo 
entrega da avaliación, 
realizada pala empresa 
fi nasa Jaako Poyry, ao 
concello de As Pontes, 
pero nada informou aos de 
Pontedeume, Sada, Miño, 
Betanzos, Paderne, 
Bergondo, Cabanas, Ares 
e Fene, que se verían 
direitamente afectados 
polo proxecto. 

No estudo que os responsábeis 
de Eurogalicia Forestal están 
abrigados a presentar na fase 
prévia do proxecto, segundo a 
prescripción da Lei 1302/86, e o 
decreto da Xunta de 1988, a 
consultora finesa indica que de
bido a "problemas graves de dis-

ca da zona afectada, compriria 
mellorar ainda máis a tecnoloxia 
de control da fábrica. Estas pre
visións adicionais consistirian en 
medidas coma a coción modifi
cada do dióxido de cloro no blan
queo final, o traté!-mento terciário 
para efluintes e a disposición 
dun emisário ao mar. O informe 
lembra que medidas desta índo
le xa foron experimentadas en 
vários lugares do mundo "pero 
representan unha carga econó-

~ mica adicional considerábel, que 
5 afecta en grande medida á viabi
~o< lidade do proxecto e deberá ter-

se en canta no estudo de r(inda
~ bilidade". 
9 O informe xulga, de outra par
u; te, que as condicións ambientais 
~ de As Pontes non son boas debí
~ do ás emisións da central térmi-

A térmica de As Pontes vería sumado 
o seu caudal de contaminación co de 
Eurogalicia Forestal e a sua celulosa 

posición do afluinte no que dura· 
a estación seca, cando vai en 
debalo o tributário principal do 
Eume, non podemos recomen
dar que se construa a fábrica, 
baseándonos só no conceito téc
nico que subxace no estudo". A 
empresa finesa de avaliación 
meio-ambiental entende que pa
ra que Eurogalicia Forestal pui
dese levar o se proxecto a termo 
con atención á calidade ecolóxi- · 

ca e aos traballos de mineiria a 
ceo aberto de lignito. A avalia

. ción da calidade da ria de Ares, · 
na que que desembocarian os 
vertidos da celulosa polo proce
demento do sulfato, parécelle ao 
consultor finés "de condicións 'ra
zonábeis, a pesares de que reci
be augas residuais· do concello". 
Recentemente, Carlos Vales rea
lizou un estudo sobre as acumu
lación dé lamas dos vertidos de 
Endesa coa conclusión de que -0 
esteiro da ria ten xa unha capa 
de residuos que nalguns pontos 
é de 40 centímetros de espesor. 

Segundo outra avaliación reali
zada polo departamento de Mi
crobioloxia da Faculdade de Far
mácia, o índice de ·Contamina
ción bacteriano destas augas é 
superior ao normal. O ex-director 
de Meio Ambiente da Xunta, Fe
lipe Macias, tora encargado de 
realizar ün estuc!o sobre. a conta
minación da ria, pero ainda · non 
deu a coñecer as suas conclu-
sións. . 

A Asamblea de Grupos Ecolo
xistas e Naturalistas da Galiza, 
AGENG, tomando como referén
cia o estudo de impacto ambien
tal presentado por Eurogalicia 
Forestal á consideración da Xün
ta, expresa· a sua opinión desfa
vorábel á instalación en As Pon
tes segundo o proxecto presen
tado. · A AGENG extrae do infor
me a valoración negativa da lo
calización escollida; o deterioro 
previsto da calidade das augas 
do Eume, ao superar os valores 
de demanda biolóxica de osíxe
no, demanda química de osíxe
ño e sólidos en suspensión. 
- O pasado día 30 de Outubro, 
representantes de nove conce
llos das ·comarcas de Ares e Be
tanzos 'e contrarias da ria, foron 
invitados a constituir unha aso
ciación de defensa da Ria. Os 
asistentes a esta reunión espe
ran poderen constituir antes de 
fin de mes a asociación. + 

S U S C' R É B A S É A 
ABOSA!IBBA 

PERIODICO GALEGO SEMANAL 

(Para remitir a A Nosa Terra unha vez cuberto en MAIÚSCULAS) 

NOME ... ...................................... ............. ...... .. .... .. .... .. ... ............. ... .... . 
APELIDOS .............. ...... ....... .............. ................................... .. ............ . 
ENDEREZO ..... ... .. ............... ........................... .. .................................. . 
TELÉFONO .............. · ..... .... .... ..... ..... .. ...... ............................................ . 
POVOACIÓN ........ .. .... ...... ............. .. ............ ........ ...... ....... ... ............ .. 
Suscrébame ao periódico A Nasa Terra por un a·no/semestre ao précio de : 
Goliza/Estado/Portugal ................. ...... .......... .... ... ............... ...... ... 5000 pta/ano. 2600 semestre 

~~~~i~a··~ · ~~~i~ .. d~·:;~;~~~i~ ·:: :: :::: : :: :: :::::::::: : : : ::::::::: : ::::::: : : ::: ::: : ::: : : ::: :: : : :: ::: ::: : :: :·:: : : ::: : : : : :: ::::: : ::: : ::: ~~gg 
a) Subscricións para o Estado español. 
O Talón bancório od)(unto. . 
O Reembolso (máis de ·\') pta.) 

t>}_ Para o resto do mundo. 
O Cheque bancório odxunto. , . 
O Xiro Internacional o nome dP -\Nasa Ter'ro. Apartado 1371 ·Vigo. 

PAGO DOMICILIADO, . · 
NESTE CASO COBRIR OS DADOS DO BOLETÍ~ ADXUNTO. 
BANCO I C1'1XA DE AFORROS ............ ... ......... ... .. .. ...... . .... ... ...... ..... .. ... .. ... ... · ..... .... .......... . 
CONTA /LIBRETA .... .. ... ....... : ........... .... ......... ..... ... ... ... ...... .... ... ....... ...... .. ..... ..... ......... ..... ... ... .. 
TITULAR CONTA OU LIBRETA .. ... .. ..... -.... ... .. ... ...... .. .. ... ............... .. ........... ....................... . 
NÚMERO DA SUCURSAL ....... .... .. ..... ... ...... .. ....... ...... .. .. ..... . ·· ...... ....... . ......... ..... .. ........ .. . 
POYO ACIÓN .. ... ...... .. .... .... ......... ..... .. .. .... .. ..... .. .. ..... .. ........ .... ........ ... .. .... , ..... .... .. ............... . .. 
PROVINCIA ......... ..... ...... , .. .... ... .. ................ ..... .... .... .. ... .. ....... ... .. ..... ..... ... ........ ........ ........ ... .... . 

·· Sérvonse tomar noto de atender até novo aviso, e con cor~~ ó miña cc:>nlo, os 
recibos que ao meu nome lles sexon apresentados por Promoc1ons Culh.11~01s Gale 
gas S.A. (A Noso Terra}. 

DATA ATENTAMENTE (AS INATURA} 

TODO PARA WOJTILA 

~ 

A informa~ión que paga a pena ter. 
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._ VELLOS E ATENC}ÓN SOCIAL 

'Os vellos deben namorarse' 

'Tomás .Ares 'Güimil, xeriatra 

•XAN CARBALLA 

Tomás Ares Güimil é 
director médico do Balneário 
da Toxa, diplomado en 
xeriatria e membro da xunta 
directiva da Sociedade 
Galega de Xeriatria e 
Xerontoloxia que 
recentemente celebrou a 
sua reunión bianual. Activo 
e entusiasta na difusión das 
ideas do termalismo sociaL.e 
estudoso dun dos grandes ' 
retos que ten o noso país en 
termos sociais e 
demográficos, Tomás Ares 
aponta ideas para o enfóque 
dos problemas dun sector 
ás veces maioritário na nosa 
sociedade: os vellos. 

Entre xerontoloxia e xe.riatria de
bemos facer distincións? 

A xerontoloxia é unha ciéncia bási
ca, que estuda o avellamento en 
xeral, de plantas, animais, ... de to
do proceso de vida, e a xeriatria é 
unha ciéncia aplicada, vencellada 
á atención médica e social dos 
maiores. Pero son conceitos non 
ben delimitados, porque ás veces 
fálase de xerontoloxia social cando 
se tala de atención aos ancianos 
do ponto de vista social, as excur
sións, as residéncias e outras ativi
dades son entendidas como pres
tación s xerontolóxicas, pero en 
strictu senso isa é xeriatria social. 

Como é a situación do noso país 
en termos de envellecimento da 

- povoación. 

Galiza ten un índice de envelleci
mento, globalmente considerada, 
dun 15% -de cada cen persoas 
quince son vellas-, tendo en canta 
que España considera que chega
rá a ese índice arredor do ano 
2005, nó.s levamos un índice mdi' 
superior ao da méd.ia do .estado. 
Pero é que Lugo como província 
está no 18% e Ourense está entre 
o 16-17%. Como comunidade so
mos das máis avelladas de Euro
pa, e somos competitivos nese ter
mo con Suécia, con Au·stria ou 
Checoslováquia. Analisar este !e
nómeno é complexo. En Suécia 
hai un control importante da natali
dade, mellora da calidade e maio
res expectativas de vida, pero en 
Galiza o fenómeno nútrese non só 
dalguns deses elementos comuns 
á Suécia, senón de fenómenos 
históricos como a emigración, que 
levou á xente moza fóra, e ade
mais de situacións de traslado de 
povoacións cara ás cidades, e tó
panse pavos na Galiza con máis 
dun 30% de vellos e mesmo casos 
isolados -hainos en Lugo e Ouren
se- que superan o 60%. Pala con
tra en Vigo, por ·exemplo, as taxas 
son máis acordes a un país mo
dernq e isa é por fenómenos de in
migración interna de xente xoven. 
Como país periférico dentro de 
paises desenvolvidos o avellamen
to na Galiza e complexo e nútrese 
de fenómenos de ·país avanzado e 
de país subdesenvolvido. · 

Por outro lado estamos nunha 
situación na que demografica-

mente Galiza está en índices ne;. 
gativos de crecimento da povoa
ción. 

Galiza está en índices de 1,7 tillos 
por parexa, ·que son taxas do Nor
te de Europa e ademais mante
mos, ainda que sexa residualmen
te, fenómenos de emigración. Per
de_mos povoación ... 

E que consecuéncias ten isa si
tuación? 

Unha f.undamental que ~aumentar 
o degrau de dependéncia da so
ciedade . Aumenta o número de 

-persoas improdutivas que un pro
dutivo. ten que atender. Nós irnos 
ter un grau de" dependéncia nestes 
termos altísimo, e iso, que en pai
ses de gran desenvolvimento se 
compensa con aumentos na pro
ductividade ou no desenvolvimento 
teonolóxico, aqui convértese nun 
factor engadido de afogamento 
económico. 

Maior en tempos de crise. 

E que na Galiza se non fose palas 
prestacións sociais pásariamos fa
me, literalmente fame. Se non fo
sen as pensións e as prestacións 
sociais haberia zonas do país nas 
que haberia fame. lsto pode ser 
espectacular afirmalo, pero pensa 
en vilas ou aldeas cun 36% de en
vellecimento e retira os ingresos 
das pensións ... O outro dia coñe
cia por un amigo o caso dun pavo 
a 8 quilómetrqs de Ourense -non 
na montaña, nen nunha zona de
prrmida- onde se ingresan millón e 
médio de pesetas ao mes, e a xen
te ten unha economia de supervi
véncia a base. da pensión, uns pe
quenos cultivos de harta e criando 
alguns animais. 

MENTRESA 
SOCIEDADE CIVIL SE 
ARTELLA EN 
ESTRUTURAS 
OS VELLOS NON 
TEÑEN ESTRUTURA 
QUE ·os ARTELLE 
COMO TALES 

E ademais moitos bens de con
sumo da xente nova fináncianse 
cos cartos dos maiores, c;Jos 
avós. 

Isa é moi interesante porque no 
fondo vese que o respeito aos an
cianos que sempre houbo na Gali
za ten, non exclusivamente por 
suposto pero si basicamente, unha 
motivación económica. Histórica, 
sociolóxica e antropoloxicamente 
demóstrase que a persoa vella 
perde pod~r social na medida que 
perde poder económico. Dalgun 
xeito houbo unha época en que o 
vello tiña un gran JJQder social -por
que detentaba os -médios de pro
dución -das terras especialmente
e estes herdábanse en tanto en 
canto se atendia aos vellos. A me
dida que avanzou a industrializa
ción e o des~nvolvimento impar-

. tantes capas sociais liberáronse da 
abriga de atender aos vellos para 

quedar coa terra. Houbo aí un mo
mento de crise de atención ao an
ciano, e a xente desprendiase das 
terras porque preferia traballar en 
Bazan ou Astano, e o vello sofreu 
un esvaimento e o seu poder que
dou en nada. 

Coa crise económica e coa suba 
das pensións volveu mudar a si
tuación e gañouse outravolta o 
'respeito. Hoxe estanse producindo 
fenómenos de granxas de vellos: 
determinadas famílias acumulan 
vellos nas súas casas porque con 
cada vello entra unha pensión: cói
danos e aliméntanos en troco. da 
adminis,tración dos cartas das pen
sións. E unha forma de economía 
sumerxida que se está a dar e ilus-

tra ese fenómeno cambiante na 
consideración social das persoas 
maiores; unha forma oculta de pa
ro máis. Isa provoca co'n facilidade 
fenómenos de marxinalidade e de 
descontrol das atencións xeriátri
cas que se ·dan. 

Vivir a vellez 
da mellor maneira posíbel 

Cal é a atención institucionaliza
da aos vellos. Segue en mans da 
beneficéncia relixiosa en moitos 
sítios. 

Hai que diferenciar asisténcia so
cial, que é unha abriga dun estado 
democrático e outra a beneficén-

cía. Ainda que confluan nun me~ 
mo obxecto teñen filosofias distir 
tas. A beneficéncia é unha atitud 
de desprendimento por motivos rE 
lixiosos. Pero a asisténcia social 
unha abriga dos e~tados para ce 
seus cidadáns. E unha obrig 
constitucional. 

Falando das institucións esté 
tais, que son ás que cantan á hor 
de estudar se se cumpren as obr 
gas legais, hoxe na Galiza teme 
unha taxa de 3 camas de residér 
cia de pensionista por cada 1 o 
vellos, oondo comunidades ·com 
Navarra están no 8-9%, e aind 
que globalmente no Estado hai ur 
ha lista de espera de 60.000 vellc 
esperando por unha cama resider 
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na Galiza irnos moi por debai

máxime cando as nosas taxas 
mvellecimento son maiores. 
ero non vaiamos pensar que a 
1ción dos problemas dos vellos 
m só aí. Isa é solución para un 
!ctivo de vellos de tipo marxi-
pero non é o número de resi

cias o que determina a bonda
ja atención aos vellos. De feíto 
·esidéncias -son un mal menor. 

~ crítica se pode face'r á polí
de residéncias? 

ria medida de que sexa a única 
rnativa á problemática ao an-
10. Hoxe unha idea básiéa dun
:orrecta atención ao anciano é 
seguir que permaneza no mé
afectivo, na família. Se iso non 
e ser -porque non a teña ou 

• ~ue non poda facerse cargo-, 
permaneza no seu médio, no 
hábitat, ou sexa no seu bairro 

entorno imediato de toda a vi
que non perda os vencellos so-
s de referéncia (a tenda onde . 
·ca , o quiosque , a parada de 
)bus, os viciños , ... ) que criou 
mte toda a sua vida. Só se fra
amos nestas duas insercións é 
do ternos que recorrer á resi 
cia, para casos específicos, co
persoas con deficiéncias espe-
3 que non lle permitan viver no 
j io seu. E ainda nestes casos 
le haber alternativas , como 
rtamentos xeriátricos (vivendas 
)aradas para vivir independen
ente uns cantos ancianos, con 
io exterior de enfermería, al i-
1tación ou vixiáncia médica}, ou 
lo sucede nalguns paises euro
s que se organiza un verdadei -
1oluntariado social (através de 
ciacións de todo tipo) coorde
o coas institucións e que pres
ttencións e vixiáncia a un nú
·o de ancianos determinado. 
al é o obxecto da atención so
aos ancianos? Que non perda 
dade de vida. Non debemos 
jer a idea do slogan da Socie
e Americana de Xeriatria que 
Máis en vida para os anos, non 
s anos para a vida". Non se tra
le dar expectativas indefinidas 
vida, senón que o tempo que 
s viver sexa da mellor maneira 
íbel. 

ON SE TRATA DE 
\R EXPECTATIVAS 
DEFINIDAS DE 
JA, SENON QUE O 
'. MPO QUE IMOS 
v'ER SEXA DA 
:LLOR MANEIRA 
1SÍBEL 

o parecido ao voluntariado 
ial do que talaba é o plante
iento da axuda ao domicílio 
~ue ven talando non hai moi-

ásico para que o anciano per-
1eza na casa apoiar á familia, 
~ue moitas veces só con axuda 
~rna vai poder ser atendida esa 
>oa, ben con axuda económica 
eta ou con outro tipo de apoio, 
10 pode ser a axuda a domicí
Pero non hai .que esquecer que 
lensa maioria dos vellos viven 
. Un 25/30% vive coa familia, e 
1sto vive coa sua parella ou só. 
1 é fenómeno social perfeita-
1te estudado no ámbito urbano 
~ue no rural non ternos dados 
iolóxicos na. Galiza que nos 
11itan categqrizar. Están case 
>sos estudos sobre a situación 

dos vellos no rural na Galiza por 
facer. A situación nos ámbetos ur
bano e suburbano é equiparábel 
ao resto do Estado, pero Galiza 
ten máis et.o 40% da povoación vi
vindo no rural e en núcleos moi re
ducidos. 

Hai na Galiza, cun índiée tan ou
to de avellamento, a especíalida
de de xeriatria? 

Non. Eu son da directiva da Socie
dade Galega de Xerontoloxia e 
Xeriatria,cónstanos que non hai 
conciéncia clara na Faculdade de 
Meiciña de que haxa unha cátedra 
de xeriatria, e sei tamén que o ac
tual Conselleiro de Sanidade se 
está interesado niso: 

Hoxe hai tres especialistas en 
Xeriatria na Galiza, dous deles xu
bilados e somos só seis os diplo
mados en xeriatria. Pero despois 
hai moitas outras persoas, que 
pertencen á Sociedade, que traba
llan en relacións aos vellos pero 
que non teñen posibilidade de titu
larse. A única vía é polo MIR ou 
através dalguns dos 8 centros que 
no Estado aterecen esa formación. 
Na Galiza non hai un só Hospital 
que teña departamento de xeriatria 
ou unidade xeriátrica, e coidamos 
que o primeiro que vai intentar 'fa
ce~o é o novo Hospital do Meixuei
ro (Vigo). 

Unha das consecuéncias diso é 
que os especialistas que veñan a 
Galiza serán emigrados doutras 
partes, porque non hai xente for
mada, nen médicos, nen enfermei
ros, nen auxiliares especializados 
en traballar con vellos. 

Tercéira e cuarta idade 

Cando talamos de vellos parti
mos da idade de xubilación, pe
ro non haberia que facer máis 
distincións? 

Trad icionalmente tómanse os 65 
anos como fronteira do avellamen
to e por ser a idade de xubilación 
estándar, pero coa crise económi
ca houbo fenómenos de xubila
ción antecipada e nada sabemos 
do que está a pasar con esa xente, 
que problemas ou que patoloxia 
apresenta (ansiedade, transtornos 
sociais , .. . ). Pero efectivamente hai 
tipos de vellez . Hoxe fálase de ter
ceira idade (unha expresión que 
aos que nos dedicamos a isto non 
nos gasta nada} e cuarta idade un 
pouco para distinguir entre un ve
llo xoven e outro e.un maior ou me
nor degrau de dependéncia. 

A terceira idade seria o vello do 
clube de xubilados, do viaxe a Be
nidorm, do baile, da mobilidade e 
da relación social e a cuarta idade 
seria o vello inválido, o que ten li
mitacións funcionais ou psíquicos 
e son estes últimos os que consu
men a imensa maioria da atención 
social e médica para todo o grupo 
dos vellos considerados como con
-xu nto. 

A terceira idade estase conver
tendo nun termo solapado coa 
adultez: unha persoa que chega 
aos 65 ten unha expectativa de vi
da de cando menos quince anos e 
pode mant~r unha vida activa moi
to tempe. E dos 75 anos en diante 
cando aumenta a dependéncia e é 
o grupo que consume a maioria 
dos recursos sanitários dun país. 
Hoxe estase falando dun novo fe
nómeno, que é o avellamento do 
avellamento e cada vez chega 
máis xente a máis vella. 

A respeito dos vellos, dos pen
sionistas, non existe unha con
sideración de que verdadeira
ménte son un permanente arse
nal de votos mediatizados? 

O_ pior problema dos vellos é non 

estar organizados. Na medida en 
que se organicen en asociacións 
de defensa dos seus intereses, 
que funcionen como grupo, o seu 
protagonismo vai estar máis alá do 
anecdótico e pre-eleitoral, porque 
os vellos pasarán a ter protagonis
mo máis que nuns meses antes 
das eleicións. 

Mentres a sociedade civil se ar
tella en estruturas os vellos non te
ñen estrutura que os identifique 
como tales. 

HoxE ESTANSE 
PRODUCINDO / 
FENÓMENOS DE 
GRANXASDE 
VELLOS: FAMILIAS 
QUE ACUMULAN 
VELLOS NAS SUAS 
CASAS PORQUE CON 
CADA VELLO ENTRA 
UNHA PENSIÓN 

Entre a Xunta anterior e esta ten 
habido un certo cámbio de polí
tica. Agora vólvese á considera
ción dos centros de servicios 
sociais como lugares exclusiva
mente para vellos. Non debe ha
ber unha liña orientada a unha 
maior relación interxeneracio
nal? 

Filosoficamente debemos estar 
coa idea de que o vello debe estar 
integrado na sociedade na que vi
ve, e polo tanto un mecanismo de 
integración é que non haxa sepa
ración en clubes e outros centros. 
Filosoficamente é correcto. O vello 
debe estar integrado en todo tipo 
de organizacións (asociacións de 
viciños, culturais, casinos, ... ) que 
estruteren a toda a povoación (xó
venes, adultos e vellos} . Pero na 
realidade constátase que iso fun
ciona moi deficitariamente. A dico
tomia é: atender necesidades pe
rentórias dos vellos hoxe ou aten
delas mal porque queremos facer 
unha política filosoficamente co
rrecta? Non pretendo dicer cal é a 
fór"1ula, pero se fas centros para 
vellos só tes o problema de que 
iso é un ghetto e unha desarticula
ción e é unha maneira de facerlle 
renunciar ao vello ao resto da vida 
social, pero a realidade é que ain
da hai que avanzar moito na inte
gración do vello en estruturas in
terxeneracionais. lse é un proble
ma sen resolver teorica nen practi
camente en nengun sítio. 

Pero o certo é que as políticas 
sociais a respeito dos vellos 
prácticamente están dando os 
seus primeiros pasos. Sen facer 
demagóxia, que plantexamentos 
se poden facer nesa liña máis 
correcta? 

Non podes renunciar, certamente, 
a longo prazo á coeréncia. Pero 
non só respeito á política de tercei
ra idade. Por que nas asociacións 
de viciños non se aproveita o tem
po libre, a experiéncia·e a bagaxe 
dese vello xoven do que antes fa
labamos? Todo iso hai que poten
cialo, pero ao dia de hoxe hai que 
salvar as necesidades imprescindí
be is dos vellos hoxe, e por isa 
penso que o ponto médio está na 
estratéxia de integración e a nece
sidade de desenvolver centros de 
terceira idade. Tamén non se pode 
ver aos vellos como un grupo está
tico. Cada xene rac ión que ven 
son novas vellos, con novas expe
riéncias biográficas e vitais. Non 

se poden simplificar arquetipos. O 
vello é froito dunha história própria 
e dun momento social que viviu e 
vive. E iso muda. Non son iguais 
os vellos que son os nasos avós, 
que os vellos que van ser os nosos 

· pais. 
Antes a vellez concebiase como 

antesá da morte e un vello tiña que 
prepararse dun ponto de vista es
piritual. lso provocaba que se lle 
negaran case direitos básicos a 
calquer persoa: por exemplo a res
peito das relacións sexuais ou 
afectivas. Antes nen se concebían 
entre vellos e hoxe enténdese dun
ha maneira completamente dife
rente ou polo menos está cam
biando a visión. Hai uns anos pen
sar nisto era un anatema e negá
base ao vello calquer atividade re
lacionada coa vida. 

Ou sexa que os vellos deben na
morarse. ~ 

Penso que si. O que plantexa Cas
telao é unha sátira dunha determi
nada atitude dun certo tipo de ve
llo. Os vellos deben namorarse e 
sobre iso poderia contar moitas 
cousas da consulta. De vellos aos 
que lle morreu a parella e veñen 
cunha depresión profunda, cun es
tado de enf_ermidade total, que 
cando- non está mal dunha cousa 
estao doutra e consumindo asis
téncia médica ou farmacéutica. 
Nun momento é reconducido cara 
unha atividade e entra nun clube 
social ou a reintegrarse socialmen
te e pasa de estar enfermo de \odo 
a non estar enfermo de nada. E un 
indivíduo activo, rexuvenecid.o, 
cunha maior calidade de vida que 
é o obxectivo que ten a xeriatria. A 
calidade de vida non se consegue 
aportando medicamentos. Moitas 
enfermidades son un berro do indi
víduo que está pedindo respeito , 
dignidade, necesidade de rela~ 
cións, de pracer, de comunicación, 
de integración. A mellar maneira 
de integrar aos vellos é a ativida
de, pero non produtiva, senón de 
sol idariedade, lúdicas , de axuda 
aos demais, de relacións, os· hob
bies, a contribución ao apoio fami-
liar. · 

HoxE FALASE DE 
TERCEIRA E CUARTA 
IDADE, UN POUCO 
PARA DISTINGUIR 
ENTRE UN VELLO 
XOVEN E OUTRd 
CUN MAIOR DEGRAU 
DE DEPENDÉNCIA 

As culturas é a vellez 

No filme A balada de Narayama 
reflexábase a mentalidade que 
relacionaba a vellez desde o mo
mento da incapacidade de pro
ducir para o próprio sustento, e 
a necesidade de deixar de ser 
unha carga: Plantexábase a mar
te como unha necesidade da co
munidade. 

Sirnone de Beauvoir, no seu estu
do monográfico sobre' a vellez fai 
unha aproximación histórica da ati
tude de diversas culturas en dife
rentes momentos na sua at1itude 
cos vellos. 'A condlusión á que che
gou é que: a veUez rnunca foi dese
xada 1en tanto en oerto senso impli
ca a proximida.de da marte, pero 
e11 cenas cul'turas hipertrófiase for
malmente a atención aos velllos, 
caso da cultura china , ond e se 
queres gabar a unha persoa díse
lle "Que vello te vexo!", ou,. "Cando 

ten madurado vosté" ou "Que ca
ñas máis dignas ten vosté". En cul
turas primitivas nómadas ou se ·sa
crificaba aos vellos ou se abando
naban, pero a medida que as so
ciedades se fixeron máis sedentá
rias, e se xerou excedente econó
mico, trocaron as relacións e ria 
etapa de desenrolo agrário, a pro
priedade das terras deulle un pa
pel moi importante aos vellos des
de· o ponto de vista económico, 
porque detentaba os meios de pro
d u ció n e era en certo senso o 
amo. Foi respeitada e mesmo te
mida a vellez. 

Hai outro fenómeno cultural que , 
non debemos esquecer: mentres a 
cultura foi basicamente oral, os de
tentadores da cultura do pavo, 
eran os vellos, que eran os que ti
ñan a experiéncia para transmitir 
esa cultura. O vello era respeitado 
e temido porque tiña os médios de 
produción e a cultura. 

Desde o ponto de vista antropo
- lóxico estaría ben estudar a distin-
- ta consideración que tiveron os ve-

llos na Galiza, que pasaron de fa
ses de sacralización e respeito a 
outras de rexeitamento porque se 
lles consideraba unha carga. E 
ademais hai que ter en canta, co
mo di S. de Beauvotr, que tamén 
hai clases entre os vellos .. Que non 
é o mesmo falar de Reagan, que 
era vello cando presidia os EEUU 
e non nos trai as mesmas connota
cións de vellez, ou de Onassis, 
que casou cunha muíler nova, a 
quen non se lle aplicaba a mesma 
consideración de burla que neutros 
ámetos teria ese matrimónio ... non 
se lle toleraria a un albañil. 

Por iso que cando talamos de 
vellez e das suas connotacións ne
gativas estamos talando da vellez 
probe, da marxinada. Os ricos até 
son distintos para ser vellos. 

O termalismo social é a outra 
das suas ocupacións profisio
nais. Desde que no -ano 1987 es
crebera en A NOSA TERRA so
bre este tema ten mudado a si
tuación. 

Moitísimo. No termalismo social to
mouse unha certa conciéncia i·nsti
tuciona1: Para o ano están nego
ciadas 50.000 prazas en balneá
rios para a terceira id ad e (en todo 
o Estado}. Por primeira vez, este 
ano, vai ser para calquer xubilado, 
independentemente da sua idade, 
só con ser pensionista. Foi ade
mais unha inxección para o terma
lismo, e hoxe estanse reabilitando 
balneários e hoteis econ estacións 
termais, sobretodo a nivel de Esta
do. 

Na Galiza, onde ternos alguns 
dos mellares balneários de España 
seguimos mahténdonos á marxe 
desa dinámica, agás os casos de 
Cuntis e Carballiño, e non creo 
que nengun máis esté acreditado 
para o ano próximo, cando podía 
ser unha das mellares accións, ca
ra ao anciano galego e tamén co
mo atividqde económica xeradora 
de riqueza para os povos con bal
neário. Quedamos á marxe mes
mo nalgo que podemos ser van
gardistas. 

E ademais o termalismo non é 
só, 

1

para vellos. 

Está demostrado que o termalismo 
é moi úti l en patoloxias de tipo cró
nico, pero estas non só se dan nos 
velllos. O termalismo é unha ativi
dade terapéut ica pero tamén ten 
valor corn o labor de prevención 
que se dá en calquer idade . 
No dia de hoxe nos balneários ta
mén hai x1ente máis nova : desde 
executivos tratándose do tress até 
rapaces tratando unhas vexeta
cións ou o asma infantil, ou reabil i
tación de les1ió11s deportivas. • 

-

• 
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Desentranadas as motivacións do visitante 

Un OVNI e·n Verín 
• M. ANXO GARCIA TORRESNERIN 

O pasado cinco de , 
Novembro, sobre as sete 
da tarde, ao parecer, foi 

- avistado un obxecto non 
identificado, no suí do val 
de Monterrei. En Rabal, 
a escasos metros da raia, 
un grupo de viciños . 
testemuñaron ter visto tal 
obxecto; média nora 
despois tres mozos de 
Verín declararon observar, 
na Praza Maior, como 
unha espécie de triángulo 
voador desprendia 
fogonazos de luz. 
En poucos minutos a bola 
de neve foise agrandando 
e a nova extendeuse como 
a polvera. Eran as cito do 
serán e desde a Cafeteria 
Fidel's até o Bar Sousas, 
na vila; ou desde Monterrei 
até o Vilarello da Cota, na 
comarca, non habia xa 
quen non tivera 
coñecimento do asunto. 
Circulaban opinións para todos 
os gostos; alguns conviñan, en 
que non ·se trataba dun ovni se
nón "dun aviso do señor por cul
pa das porcalladas que botaba a 
TV."; outros, pola contra, afirma
ban, case demostraban, que o 
sonado triángulo aceso era, .de 

~ certo, unha nave espacial inter
planetária que cada non se sabe 
cantos anos nos facia unha visita 
aos Tamaganos. 

Sen embargo ás-21.00 hs. pro
duciuse algo que a posteriori 
serviria para desensarillar toda a 
madeixa de marcianos, luces in
termitentes e triángulos ácesos 
que se tiña argallado; un impor
tante político da província ofere-

EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

cia unha rolE:la de prensa no local 
do Partido Popular. !mediata
mente, todos os que nos dedica
mos a este "negocio" puxemos 
dirección á Praza do Rei s/n 1, 
convencidos de que algo grave 
estaba a pasar. 

Nunha das sás do local do P. P. 
agardábannos, sentados arredor 
dunha estufa eléctrica; o Presi
dente Provinci,al , Tomás Pérez 
Vidal, a sua Secretária, unha loi
ra moi disposta e mais dous ou 
tres acompañantes. Comezou o 
ex-xefe do Pazo do Hórreo de
clarando que o motivo da rolda 
de prensa era o de transmitirnos 
un acontecimenlo de suma im
portáncia para a vida local. Os 
catro correspondentes que alá 
nos atopabamos fitámonos cren
do ser testemuñas de algo es
pectacular. · 

Non obstante Pérez Vidal falou 
e falou, disertou durante case 
unha hora. Explicounos que vi
ñera a Verin por moitas razóns, 
mais que a prominente era a de 
cesar á xunta local do Partido e 
nomear unha nova xestora até o 
Congreso Provincial. Salientou 

, que non se trataba dunha "limpe
. za" senón dunha "re-estrutura

ción" e que na nova xestora es
taban representadas todas as 
''tendéncias" (tendéncia ao Pérez 
Vidal : "xente que vai mellar cuns 
amigos que con outros"). Por úl
timo dixo, con un .subtil estilo de 
mareador de perdices, que habia 
que ter miras amplas e facer po
lítica séria para refoczar ademo
crácia. Así entre unhas e outras 
cousas concluiu o seu rasto 
diante dos nosos atónitos olla
res. 

Seria posíbel que Pérez Vidal 
fose o único e non saber nada 
da ameazadora visita interplane
tária? Haberia que recorrer a 
Batman e Robín? Ou pola con-

' . 

tra, voltaria Fraga a inaugurar 
outro Hotel? 

Dous dias despois, lendo a· 
prensa diária, o mistério desvela
riase diante de titulares como: 
"Crise entre o PP e e de G. en 
Verin tras designarse a nova 
xestora "popular" ou como: "Joa
quin Macia, non se. apresentará 
á reelección nen apoiará nen
gunha lista de infieis ao PP de 
Verín". Eís esta a clave de todo ; 
Pérez Vidal tiña de ser o ovni 
ollado horas antes. Aparecerara, 
armáraa e a velocidade do vérti
go esvaérase entre a brétema da 
noite. 

Ao seguiren enfrontados os 
"amigos" de Santiago Cid Har
guindei , o Presidente Provincial, 
como capitán da nave, mais o ín
clito "don Felisindo", cura de Ta
maguelos e amigo personal de 
"Tejero"; decidiran vir "converter 
i~fieis" nunha cruzada particular. 

Todo encaixaba dentro dunha 
trama político-relixiosa, subven
cionaaa posíbelmente con cartas 
da Deputación e maquinada polo 
referido crego, polo constructor 
Seoane e polo mesmo Alcalde 
Harguindei, para desenterrar, en
tre a povoación, vellas supersti
cións medievais arredor de ce
lestes "fenómenos" e outros non 
tan celestes. Poderian asi che
gar ás municipais con unha ou 
con duas listas, mais cun só 
Deus verdadeiro, que diria o "Se
ñor de Tamaguelos". 

Mentres, Pérez Vidal continua
ria coa sua carreira cara ao es
pácio sideral, atormentando aos 
pobres parroquianos e explican
do que Fraga, deseguro, voltaria 
a inaugurar Hoteis privados por
que sentia unha grande atrac
ción polo turismo herdada da 
sua etapa de ministro da "Repú
blica" .... Busca a errata! • 

Os mestres de adultos reivindican 
expedir títulos de graduado escolar e 
maior estabilidade laboral 
•GONZALO VILAS 

A recente celebración do Dia In
ternacional da Alfabetización veu 
por de actualidade, ademais de 
interesantes e incómodas esta
dísti'cas sobre o alcance actual 

- de tan ambígüo termo, a precá
ria situación na que se encontra 
a educación para adultos, cuxa 
función, excedendo a puramente 
alfabetizadora, é tamén a de re
coller os froitos tardios do fraca
so escolar. Un labor . educativo 
que, segundo teñen denunciado 
reiteadamente os seus profisio
n ais, desenvólvese no médio 
dunhas lamentábeis condicións 
materiais e con cortapisas legais 
que limitan a sua eficácia, im
postas por unha política da ad
mistración galega, confusa e su
postamente benefactora de inte
reses privados. 

Con motivo do citado Dia Inter
nacional, a Xunta de Galiza, tan 
afeizoada á montaxe de decora
tivas Xornadas e Congresos, de
cidiu aproveitar a data para orga
nizar as "Xornadas para profeso
res de EPA (Educación Perma
nente de Alunos}" co lema "Para 
que o saibas", estas xornadas 

pretendian cobrir o expedente de 
"normalidade" para unha activi
dade que, na Galiza, se encontra 
nunhas condicións, en canto a 
cobertura e equipamento, por 
baixo de case todas as comuni
dades autónomas. Como xa te
ñen denunciado repetidamente 
na p_rensa os docentes para 
adultos. O seu labor achégase 
bastante á dos mestres de hai 
bastantes lustros: moitos teñen 
que percurar o próprio local, re! 
correndo a quen sexa, autorida
des locais ou quen se aveña a 
prestarllo; outros teñen que 
aportar eles as mesmas tizas, ou 
reclutar case polo bis a bis os 
alunas, ante a nula promoción 
efectuada polas autoridades 
educativas.- A provisionalidade e 
a falta de meios caracteriza, en 
fin, a xornada de traballo da 
maioria destes profisionais. 

As suas reivindicacións a Con
sellaria de Educación tenllas de
negado por falta de orzamento. 
Agora organizou estas Xorna
das, desouvindo as propostas 
aprobadas polos mestres en 
canto as mesmas, disque por fal
ta .de diñeiro para levalas a ter
mo. Mais aí ven o enredo da his-

tória, pois tales xornadas foron 
organizadas por un chamado 
"Instituto de Ciencias Humanas y 
Sociales", un ha organización de 
carácter privado. O boletin de 
suscripción nas devanditas xor
nadas debia ser remitido á se- .. 
cretaria do citado Instituto. Esa 
oficina resultou ser unha clínica 
psicolóxica, e para aumentar o 
suspense, na porta recebia (lem
bremos que para apontarse a 
unhas xornadas financiadas con 
cartos públicos} unha encofiada 
e malencarada enfermeira, xa 
decididamente hitchocekiana. 

Detrás destes centros priva
dos, apontan os mestres da edu
cación permanente de adultos, 
hai outra das rei\.~indicacións que 
veñen reclamando desde tempo; 
a posibilidade, até agora dene
gada, para eles poder extender 
títulos de Graduado. Esta potes
tade está reservada a acadé
mias privadas habilitadas a tal 
efecto, actividade coa que, se
gundo os profesore...s, se acadan 

~ considerábeis benefícios. Activi~ 
dades sempre propriciadas palas 
autoridades educativas, como se 
puxo de manifesto coas xorna
das citadas. • 
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Desafio á Generalitat e ~o governo de Madrid ,¡ 

Un documento propón unha estratéxia 
para nacionalizar Catalunya 
• PACO SOTO/BARCELONA 

Desde hai vários meses 
circula en ámbitos do 
Governo da Generalitat e 
da coalición de 
Convergéncia i Unió (CiU) 
un documento de 
propostas para aumentar a 
"conciéncia nacional" dos 
cataláns: O contido do 
documento que, baixo o 
título da "estratéxia da 
recatalanización", foi 
filtrado á prensa de 
Barcelona e reabriu unha 
vella discusión: o direito a 
traballar en favor dunha 
estratéxia que aumente a 
conciéncia nacional. O 
documento foi 
desautorizado e 
duramente criticado polo 
conxunto da clase política 
catalana, incluido o próprio 
presidente da Generalitat, 
Jordi Pujol, e os dirixentes 
de CiU, asi como pala 
maioria dos meios de 
comunicación. 
O documento, que foi calificado 
por alguns periodistas de contra
rréplica do Programa 2. 000 ela
borado polo PSOE, é un borra
dor de 20 fólios de extensión no 
que participaron na sua elabora
ción, desde Jordi Pujo! até al
guns consel/ers do Executivo ca
talán, pasando por intelectuais e 
políticos de recoñecido prestíxio. 

Este semanário pudo saber 
que a filtración do contido do 
documento na prensa de Barce-
1 on a foi obra do denominado 

sector dos negócios de Con
vergéncia Democrática de Cata-

· 1 u nya (CDC é un dos partidos 
que forman a coalición CiU), 
sector que capitanean homes 
como o polít.ico e empresário 
Lluís Prenafeta ou o conseller de 
Economia Maciá Alavedra, e que 
non ten especial interés en que 
poda cri¡:;talizar unha corrente 
que, ainda que moderada, abo
gue pala construción dun Gover
no nacional. Cónstalle a A NOSA 
TERRA que a corrente máis es
pañolista dos socialistas cata
láns tampouco foi alla a esta fil
tración interesada. A prensa bar
celonesa, que non escatimou es
f orzos en dedicar encendidos 
editoriais e páxinas externas 
contra o documento "nacionali
zador", ocultou en todo momento 
que se trataba dunha simples 
proposta de debate, e n·on dun 
proxecto acabado, pasando por 
alto as loitas políticas que se li
bran no seo de CDC entre os 
sectores históricos e máis nacio
nalistas e os partidários dunha 
política pragmática, posibilista e 
rexionalista. 

"Nación europea 
emerxente" 

Os autores da proposta de deba
te parten do princípio de que 
"Catalunya (PaTsos Cataláns) e 
unha nación europea emerxen
te", pero unha "nación que non 
pode desenrolar o seu potencial 
cultural e económico". Polo tan
to, é necesário, segundo reza no 
texto, desenvolver a "conciéncia 
nacional" e "recatalanizar" o pa
ís, porque na Catalunya hai "un 
povo en marcha en busca da 
sua soberanía no marco euro
peu". Os médios que se terian 
que tomar para, segundo se di 
no texto, potenciar a "sensibiliza-

Jordi Pujol 

ción cidadana" serian a "reforma 
do Estatut" e o desenvolvimento 
das "campañas" en favor do fo
mento . das "festas. populares, 
costumes e mitoloxia nacional". 
Os autores da proposta de deba
te tamén estiman importante si
tuar a persoas comprometidas 
co proxecto de 'recatalanización" 
en lugares clave da sociedade, 
como o ensino, o mundo empre
sarial e .sindical, as administra
cións públicas e os meios de co
municación, asi como "impulsar 
a preséncia catalana en todos os 
proxectos europeus de investiga
ción". 

Catalanizar os meios de 
comunicación 

Un dos capítulos da proposta de 
debate que máis críticas de "in
tromisión" e de "dirixismo autori
tário" recibiu, foi o adicado aos 
meiQS de comunicación. Os au
tores do documento decláranse 
partidários de "introducir xente 

nacionalista" na prensa, rádio, 
televisión e axéncias de publici
dade que dependan da Adminis
tración autonómica, para poder 
transmitir con eficácia o "modelo 
nacional catalán" e promover os 
"produtos culturais catafáns". A 
maneira de conseguir esta meta 
seria, din os . autores do docu
mento, "incidir na formación ini
cial e permanente dos xornalista 
para garantir unha preparación ~ 
con conciéncia nacional catala
na". Potenciar o diário A vuí e ou-
t ras publicació_n en catalán e 
criar unha axéncia de notícias 
catalana son outras das propos
tas que se fan nesta sorte de 
"Programa 2.000" dos naciona
listas cataláns. 

Economia nacional 

No documento deséñanse as 
grandes liñas mestras que, en 
opinión dos redactores da "estra
téxia da recatalanización", poden 
permitir a "nacionalización" da 
empresa e da economia catala
nas. 

As solucións, din os autores, 
pasarian por "promover uns 9r
ganismos patronais, económicos 
e sindicais cataláns", conseguir a 
"reconversión do INEM" e "cata
lanizar as indústrias do turismo e 
do lecer". Sen esquecer, dise no 
documento, a importáncia que 
significa a "normalización lingüís
tica e nacional" das empresas 
estatais e públicas do sector ter
ciário e "dotar a Catalunya e ao 
resto dos Pa'isos Cataláns, dun
ha boa rede de comunicacións 
terrestres, marítimas e aéreas". 

·Críticas por todos os lados 

As críticas contra o polémico do
cumento "nacionalizador'', que 
ten, certamente, un cheirq a sa-

cristia, non se fixeron agardar, 
especialmente desde as próprias 

. fileiras de CiU. Os principais diri- . 
xentes da coalición converxente, 
incluido algun hipotético redactor 
da proposta de debate, como 
Jordi Pujo!, puxeron sumo cuida
do en desautorizalo, cuestionan
do a sua valia e indicando, como 
fixo o candidato de CiU á alcal
dia de Barcelona, Josep Maria 
Cullell, que os redactores do 
mesmo fixéronlle un "fraco favor 
ao catalanismo". O Secretár.io 
Xeral de CDC, Miquel Roca, que 
non se sinte indentificado co 
contido do proxecto "recatalani
zador", negou rotundamente que 
o contido do documento saira 
das fileiras do seu partido. -0 
President Pujo! tamén o desau
torizou, porque o "Governo da 
Generalitat sempre ·rexeitará as 
propostas que aparten da convi
véncia do país". De "impresentá
bel" calificaron o documento ou
tros dirixentes de CiU, e de pro
postas "próprias dun partido leni
nista e imprópias dun país de-

-mocrátic9", tildouna o primeiro 
secretário dos socialistas cata
láns, Raimón Obiols. O president 
do comité de Governo de Unión 
Democrática de Catalunya 
(UDC), Josep Antoni Durán u 
Lleida, non dubidou en afirmar 
que só "un inepto" pudo redactar 
o texto, porque provocou o "efec
to totalmente contrário ao pre
tendido".,..O político democristia: 
no sinala, parafraseando a Pujo!, 
que no documento hai "gran, pa
lla e pedras", indicando que hai 
que saber apartar o "material no
bre" do non vale e considera "fa
risaico rachar as vestimentas por 
uns conceptos e obxectivos--a 
infiltración e dirixismos políticos
que, se ben Unió nurica 
compartiu, foron e son habituais 
na prática política". ~ 

CULTURA PARA UNHA NACIÓN INSURXENTE · 

A filtración de bocetos programáticos da 
Generalitat (Catalunya) está a dar pábulo 
a censuras a Jordi Pujo! como factor de 
absolutización do catalán . Sen entrar no 
contido destes pró'xectos, non hai dúbida· 
da necesidade dunha teoria cultural para 
as nacións insurxentes. 

Nos últimos números de ANT tivemos a 
, oportunidade de enxuiciar o pseudocon
greso internacional da cultura galega 
(Santiago-X-90). A sua negatividade resi
diu no escamoteo dos debates e no de
senvolvimento dunha liña de ambigüidade 
pre-estabelecida. O tema é moi grave pa
ra non abundar nel. 

Galiza evidéncia a sua identidade dife
renciada, pero non nos enganemos, a 
erosión secular da sua "mesmidade" cul
túral conseguiu -enfraquecela até o exaus
to. As mentalidades galegas están confi
guradas pala introxección de ideoloxias 
alleas. A cultura asi exibe formas mistura
das de referéncia á mesocrácia española 
e á subcultura católica abstracta. 

Durante séculas, Galiza defendeu a sua 
identidade desde a relixión. Esta -un sin
cretismo pre-cristián e catolicismo medie: 
val- daba albergue de consolación e de· 
reserva de identidade. Desde o XIX este 
refúxio está a ser demolido por anomalias 
pre-cristiáns e por un certo catolicismo au
toritário e pseudo-ilustrado. A · seculariza
ción actual baleira os valores relixiosos; a 
mocidade cada vez entende menos os 

{ . 
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símbolos dese saber. Os adultos buscan 
nun "españolismo" a ultranza, un abeiro 
ás incleméncias e miran o programa 2000 
do Psoe como modernización, cando non 
se inspiran en integrismos sectários. 

Urxe un programa político-cultural que 
parta dunha grella de saída con vários ca
rreiros para un diálogo global dos galegas 
consigo mesmos. Diálogo desde as raíces 
para que se sintan galegos, posuidores 
dunha identidade histórica, nunha crise 
presente e cun proxecto construtivo do fu
turo. Desde esta globalidade ternos que 
estruturar todas as expresións culturais; 
alimentárias, artísticas, deportivas, sociais 
e políticas. Toda cultura deste estilo esixe 
unha base de valores comuns; unha ética 
de solidariedade social e nacional. É pre
ciso orientar a convivéncia nunha ética ci
vil comun, de solidariedade coa comuni
dade e de responsabilidade colectiva. 

Non partimos de cero; partimos dunha 
realidade cultural furada pola mentalidade 
mesocrática española, sincretizada palas 
reservas populares e os elementos intro
ducidos palas elites violentas. Para !impar 
esta cultura compre vitalizar a sociedade 
civil. Dinamizala para que se asócie. Des
de esa sociedade civil. as artes, os arqui
vos, os museus, os meios de comunica
ción, convértense .en obxectos de referén
cia vivos. E por riba de todos eles, os ga
legas poden e tén que tomar conciéncia 
de perténcia a unha pátria, . unha nación 

emerxente que precisa dotarse dé órgaos 
de decisión. Esa emerxéncia é dialogal; 
non quer violéncia, non nega, afirma a 
sua relación coa mesma matriz. 

Q GOVERNO ESTATAL 
TEN PROGRAMAS DE 

UNIFORMIZACION E DE 
LIQUIDACION DOS 

DIFERENCIALISMOS. O 
.AUTONOMICO XOGO A 
AMBIGÜEDADE; QUER E 
NON QUER E SABE MOll'· 

POUCO 

Tal galegu1izaoión é a sárvia vitalizador:a 
e vertebradora da sociedade, e a que 

· marca os horizontes colecti\ros a conquis
tar. Os axentes desta dinamización cl!.llltu
ral foron en embrión as·AA. Culturais d<lS 
anos 60. É urxente o seu relanzamento 
como ,grandes coordenadoras da gallegui
zación da nación: Pero este proceso nor
malizador afecta a todos os organismos 
se queren ser entidades \'ivas. 

Os pontos máis vitais son os ideolóxi-
. cos e os lúdicos. Asi as festas populares 

poden ser instrumentos de rebeldia contra 
as imposicións e as violéncias da clase 
dominante e dos aparatos de poder. Nos 
conflitos é cando se afinan máis as palab
rras, as ideas. O pavo galega ama· os xo
gos verbais, a capacidade de expresión. 'E. 
preciso coidé![ o idioma, facer del unha es
pada fulgurante e áxil. No idioma incide 
toda a cultura. 

Como o avance ten que ser por todos 
os flancos, tamén os obstáculos aparecen 
por todos eles. O Governo estatal ten pro
gramas de uniformación e de liquidación · 
dos diferencialismos. O autonómico xogo 
á ambigüidade; quer e non quer e sabe 
n1'6i pouco. Están adema.is os oportunis
tas q1Je non se deciden a prol dunha na
ción emerxente; son camaleónicos; adop
tan ás v1eoes cerro galeguismo. Son moi 
biillingüístas até pa~a ~ociñar; gastan ~os 
filmes nos que aparece a paisaxe galega 
e ce1rtas frases como decoración exótica. 

Unha naci'ón que emerxe, postula clari-
. dade de ideas, unidad e de acción, efica
cia científica, t,ecnoloxía e teoria política. 
Sen teoria cultura1I, nada. Daremos volta 
arredor da nória dos conflitos sen desen
redar o novelo. Van acertados na Genera
litat; compre abocetar un grande progra
ma global de cultural vital da nación. Unha 
cultura desde a fl!Je se viva, se relacione 
cos outros e se resolvan ·os conflitos. • 

-

-· 
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CARTAS 
GARAVILLA: 
ESE RECHEO-PORTO NON 

XOSÉ LOIS 

Ben é sabido, (vox popul!) que a 
empresa Garavilla pretende re
chear trinta e tantos milleiros de 
metros cuadrados, no lugar onde 
ten a fábrica en Virxen das Ma
reas-O Grove, (Noroeste da 
mesma), para a construcción 
dun porto e outras instalacións, 
(armacéns, etc, incluida depura
dora de augas residuais), en te-_ 
rreos da zona marítimo-terrestre, 
baseándose, entre outras cau
sas, no interese social da mes
ma. De seguido transcribe tex
tualmente un dos puntos do fa
moso anteproxecto, proxecto ou 
sinxelamente como se lle queira 
chamar, eu de agora en diante 
chamaréille "causa". 

"Incidencias en el entorno: · La 
zona que se pretende rellenar 
para po~ibilitar . la constru_cción 
del muelle es zona totalmente 
degradada, de carácter rocoso, 
lo que imposibilita la navegación 
de la misma. No tien·e riqueza 
natural de ningún tipo, no reali
zándose en la misma labores de 
pesca o marisqueo; de difícil ac
ceso y sin utilidad conocida algu
na, como bien se desprende de 
una observación mínima de la 
niisma". 

Neste apartado-parágrafo e na 
sua totalidade fáltase, cáles son 
as razóns?, a realidade e senón 
que lle pregunten a quen esto 
lea e coñeza a zona: 

1) Coido que se trabucan de 
zona, xa que a degradada, quei
mada diría eu, é a do Noroeste, 
e por s:;erto, gracias a quén? 

2) E de todos ·coñecido, que 
pola zona que se pretende re
chear non existe tráfego maríti
mo de importáncia, é dicer trasa
tlánticos, cargueiros, etc, (esos 
fano polo Canal), pero non é me
nos real e certo que pola devan
dita zona existe un tráfego 
marítimo de embarcacións me
nores. 

3) Tampouco é certo que a zo
na non teña riqueza natural de 
nengun tipo e que non se practi
quen labouras de pesca ou · ma- -
risqueo, e senón que lle pergun
ten, entre outros, aos naseiros e 
mariscadores que ali o tan, que 
por certo e por suposto éstos de
rradeiros, non son tantos como 
os que poden irá Via cando -se 
abre a veda. 
· E xa para rematar, expoñer 
outros puntos que cecais sexan 
incluso moito máis importantes 
que os nomeados con anteriori
dade: 

a) Moito me temo, (xa que a 
"cousa" non fai mención a iso), 
que o porto vai ser de carácter 
privado, e digo isto por aquelo 
da concesión, (corríxanme se 
erro),_ pois como dig·a non se fai 

. ) 

mención . ao carácter do mesmo, 
se público ou privado. 

b) Fálase na "cousa" de que a 
zona carece de infrastrutura por
tuária e penso que aqui se fai 
unha afirmación gratuita e que 
se cae polo seu próprio pé, e xa 
que Garavilla quer que atraquen 
barcos atuneiros, este non ten 
meirande problema, xa queco 
peirao ql,le se está a facer en 
Porto-Melexo dalle dabondo pa-. 
ra a toda flota atuneira, polo tan
to non é por ~í por onde deben 
de ir os tiros. 

c) A ''cousa", tan grácia, adoe
ce dun estudo sériQ e rigoroso • 
sobre do impacto medio-ambien
tal que vai ter na zona e por su
posto na influéncia das corren
tes, (aínda que non son técnico 
na matéria, supoño que iso afec
tará ao sector mexiloeiro); asi
mesmo _supoño que o devandito 
estudo sería apresentado. na Xe-
f atura de Costas e na COTOP
Xunta de Galicia, nonsí?. Por 
certo sería moi interesante coñe
cer as "posturas" dos anteditos 
organismos no asumo. 

d) Na "cousa" non se di que 
vai desaparecer do mapa unha 
praia, (tamaña aberración) e te
ña· que estar dacordo, é dicer é 
certo que na mesma non se ba
ña nen a usan tantas personas 
como a da Lanzada. • 

e) Se o que se pretende, vai 
ser construído na sua totalidade 
con fondos públicos, ( chámese 
FEOGA ou calisquer outro), en
tendo que deberia haber un 

_ maior contr~I e seguimento do 
asunto para quenon se produza 
unha debacle-. 

f) Apelar ao interese social ou 

fotografía cor 
tenda, material fotográfico, 
estudo, reproducións, 
diapositivas de textos 
revelaxe, cibachrome. 

r/ coruña, 19-baixo, telf. 986/ 23 31 05 vigo 

traslado de pe.rsonal cualificado, 
paréceme unha actitude un tanto 
demagóxica, polo tanto, desde 
aqui, emplazarialles e pregaria
lles, de ir avante a "cousa", (su
poño, digo cáseque me aventu
raría á afirmalo) fagan as cousas 
ben , ou polo menos facendo o 
mínimo dano posíbel e o que si 
afirmo é que existen outras alter
nativas, agás da sua. 

P.D.: Fago estas aíegacións 
públicas no xornal, xa que o que 
chega tarde non escoita misa 
nen come carne, (filtracións da 
prensa), e digo isto xa que a 
"causa" sigueu o seu trámíte le
gal, (exposición ó público por 15 
dias) e talando diso: Fixeron al
gunha alegacións os Sres. Edi
les, incluida a oposición? Pois 
como dí o refrán máis vale tarde 
que nunca. 

X.M. GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ 
(O Grove) 

DESERTO 

Mais ben por un cámbio de 
mans duns fortes intereses que 
por unha invasión de território, 
xa que destas houbo moitas e 
nun.ca se armoi.J a que se armou 
agora, a ONU tomou a resolu
ción de bloquear ao lrak. 

Polo ben de todos, desexamos 
que todo isto remate ben, e que 
este sexa o último movemento 
das forzas e recursos criados ou 
inventados pola Ciéncia do Mal. 
Ao mesmo tempo, esperamos e 
desexamos que a próxima reso
lución da ONU sexa para poñer 
en moveménto todos os recur
sos da ·Ciéncia do Ben, tales ca-

CHAMEAO 

TLF. (986) 43 36 24 

E SOLICITE 

AS NOSAS TARIFAS 

PÜBLICIT ÁRIAS 

PERIODICO GALEGO SEMANAL 
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mo camións cisterna con auga, 
caldeiros, abonos e toda clase 
de ferramentas, plantas, etc. ne
cesárias para converter o deser
to nun verxel; para "sementar os 
cartos ·do petróleo", como ten di
to o venezolano Arturo Uslar Pie
tri. 

Doutra maneira, qué sería do 
deserto o día que · se esgote o 
petróleo nel? 

Porqu qué, senón, puxo Deus, 
ou a Natureza, fosfatos e petró
leo no deserto e xéiseres na ne
ve, como en Islandia, onde gra
cias a eles e á sua calor, tratan 
de producir e recolleitar ata plá
tanos nos invernadoiros? 

Pensamos que xa vai sendo 
tempo de que a Humanidade 
vaia dando preferéncia ao de
senvolvimento dos recursos da 
Ciénoia do Ben e vaia esquecén
dose do desenrolo dos recursos 
da Ciéncia do Mal. Xa vai sendo 
tempo de que os governantes 
pensen máis en salvar e menos 
en destruir o único planeta que 
ternos. 

MANUEL VIDEIRA GONZALEZ 
(Vigo) 

CONFUTO ESCOLAR NA ILHA 

O Caso da llha de Arousa, pro
vocado desde há já tres anos 
polas intromissons sistemáticas 
de professores e adminstrac;om 
no método de ensino de um pro-

·- fessor do Centro sustentado no 
registo culto do nosso idioma ga
lego-portugues, . derivou no 
presente para situac;ons surpre
endentes. 

Este Curso, para supostamen
te resolver "provisoriamente" o 
conflito, alvitrou-se umha so
luc;om que achamos nefasta. 

Como pais de alunos afecta
dos pota decissom do S. Delega
do de Educac;om de Ponte-Vedra 
para o curso 90-91 de cindir em 
duas partes a aula de 3º B do 
Colégio Público A Torre - llha de 
Arousa, deixando aos próprios 
pais a possibilidde de escolher o 
agrupamento do alunado, quere
mos manifestar e denunciar pe
rante a opiniom pública que: 

1 º Apesar de todas as mano
bras , nós permanecemos com 
os nossos filhos onde nos co
rresponde. 

2º A antedita decissom do S. 
Delegado é arbitrária, ilegal e in
troduz precedentes de .imprevisí
vel gravidade. 

3º Que cria tensons e e·nfren
tamentos na Comunidade Esco
lar, mormente entre as crianc;as. 

4º Resulta irregular e vexatória 
para o docente, atentando ao 
seu prestígio e dignidade. 

5º Para além disso, é capciosa 
e discriminatória, já ·que permite 
a saida dos alunas fora do grupo 
legalmehte constituído, de cujo 

somos coñecidos 
na Galiza inteira, 
pola nosa 
especialización 
en libros 
gal egos 
e portugueses · 

sistema pedagógico nós partici
pamos, mas nega a entrada a 
alunos do mesmo nível de 3º, 
que os seus pais desejam ace
dam ao método impartido polo 
mestre questionado. 

Nom nos vale que na entrevis
ta que com o S. Delegado tive
mos para este fim, que por nega
tiva se nos justificasse que o 
professor incurria em ilegalidade. 

N(>s sabemos perfeitamente 
que é falso. Por muitos motivos'. 
Mas se tal nom for, nom cabe 
senom umha destas duas vias : 

Ou bem o professor está na 
ilegalidade, e entom procede a 
abertura de expediente, e a 
sanc;om a que houver lugar; 

Ou, noutro caso, só compete 
respeitar-lhe todos os seus direi
tos como qualquer outro tu·ncio
nário. 

Certamente, o que nom vamos 
fazer é ficar parados e consentir 
que mais umha vez abusem de 
nós e joguem com os nossos fil
hos tuda quanto a alguns enre
dadeiros e inteirados oportunis
tas lhes convier. 

Seguen trece firmas 
llha de Arousa 

MEMÓRIAS URBANAS 

A tolémia non é un estado, é un 
cámbio; de inércia á reacción , 
P,aciéncia, axéncia. Vida. Marte. 
Agua. Cidade, unha grande faro
la e debaixo un camelo e dous 
drogatas co mono, surrealismo 
imaxinário, pensamento caótico, 
"Ailalelo Ailalao" dicia Allan Sti
vel. A vida é unha merda chea 
de moscas que queren o seu 
anaco, estou tolo, paranoia urba
na, esquizofrénia urbana pensa
mentos urbanos. Cidades dormi
tório onde habitan pequenos pro
prietários, cheos de folgas, fame, 
e fascistas dominantes. Franco 
un cabrón, eu ... masa anónima? 

Folga de fame, resaea , man
zanilla, e un par de tripis. Vexo a 
morte a menos de dez pasos, 
coa sua tace iluminada por un 
tubo de neón, e eu aqui, só, bo
rracho, morto. Destrución dos 
pensamentos, que son o que 
son, penso que son o que pen
so, penso ... que cona escrebo? 
Se isto é a marte non é a miña. 
Lume, fogo, chamas, mecheiros, 
mistos e aguardente, celtas sen 
filtro. Que é morrer? pasar dun 
estado a outro, cambiar, tolear, 
ver en doce segundos o que che, 
ocorreu en vinteun anos. Un ulti
matum suicida , ciao, abur, até 
outra, son o primeiro e o último, 
pero non o derradeiro dunha xe
ración criada na miña fantasia, li
mitada pola miña mente e polo 
tempo. Falas inglés Johnriy? 
Merda merdiña 

Praza do Libro 
Tel. 26 63 77 
A CORUÑA 

XOAOUIN ACOSTA 
(Vigo) 

RepÜblica 
•de El Salvador, 9 

Tel. 56 58 12 
~ANTIAGO 
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Novo acordo ortográfico do portugués desde 1992 
Próxima sinatura dos ministros de ~ultura dos se te países lusóf onos 
•X.C. 

Os próximos dias 13 a 15 de 
Decembro os ministros de · 
Cultura dos paises de fala 
portuguesa poderian asinar 
un acordo ortográfico 
comun, despois que 
o pasado 12 de Outubro 
unha comisión internacional 
chegara a un acordo 
unificado, que implifica as 
polémicas normas do 
anterior acordo do 1986. 
A decisión, no caso 
portugués, nen sequer 
pa aria pola Asamblea da 
República, egundo 
informan membro da 
Comisión Galega pre entes 
na sinatura do acordo. 

O pasado dia 12 de Outubro, na 
Académia de Ciéncias de Lisboa 
delegación de Angola Brasil, 
Cabo Verde, Guinea-Bi sau, Mo
zambique Santo Tomé e Prínci
pe e Portugal, asinaban, con pre-
éncia dunha comisión galega da 

que formaban parte António Gil 
e Jo é Luis Fontenla en nome da 
Comi sao Galega para a Inte
gra\:ªº da Língua da Galiza no 
Acordo de Ortografia Unificada 
(ONG), un acorde que pode ser 
hi tórico e finalmente callar, co
mo todo parece indicalo, conse
guindo que o portugué , nas ua 
diferentes modalidades, adquira 
un patrón ortográfico comun. A 
entrada en vigor da nova Orto
grafia e taria fixada para o ano 
1992, e ne te ínterin aprobariase 
tamén un vocabulário ortográfico 
e de terminoloxia comun. 

A omi ión galega, pre idida 
p r mesto Guerra da Cal, e da 
que fan parte ademái de J.L . 
F ntenla A. Gil Hernández 
Martinh Montero, Cario Du
ram, Angelo Cri tovo e J. Santa-

Encontro da unificación ortográfica en Lisboa na Académia das Ciéncias o 12 de Outubro pasado. 

marina non asina o documento 
final pero é tomada en conta nas 
conclusións co rango de obser
vadora, tendo participado nos 
debates: "introducirnos diversos 
critérios que foron tidos en conta 
na redacción final -afirma J.L. 
Fontenla-, e vinculamos a deci
sión de introducir no vocabulário 
a elaborar as palabras galegas. A 
idea é que este inclua, alén da 
forma ortográfica cornun, trans
cripción fonéticas cos distintos 
padróns de pronúncia nas 
diferentes áreas da lusofonia". 

Pre ións editoriais 

Segundo o emanário portugués 
Expre o hai forte pre ión 

editoriai que puxan en contra do 
acordo en Portugal ante o temor 
dunha invasión da potentísima 
indústria gráfica brasileira, "para 

os editores -di Luis Coelho no 
semanário portugués- o acorde 
non pasa dunha chave para o 
Brasil entrar nos paises de fala 
portuguesa (onde ainda é oficial 
a ortografía portuguesa) e en 
Portugal mesmo. Unha vez asi
nado, a guerra estará perdida pa
ra eles. Moitos, non podendo re
novar os seus "stocks", quebra
rán. E é que a substitución de fo
tolitos é un proceso caro e rnáis 
cando se trata de moitos anos de 
atividade editorial que se tornan 
imensos. A maiores de que as 
editoras brasileiras xá comezaron 
a se instalar en Portugal con ten
dénc ia a absorber ás portugue
sas". 

Para José Luis Fontenla esaxé
rase o volume dese problema, 
"na Fráncia pronto vai entrar en 
uso unha modificación ortográfi
ca de certa envergadura, que to-

ma como referente o falido acor
do do 86, e nínguén bota as mans 
á cabeza. Non hai nengun pro
bléma grave nunha transición, 
inevitábel, de convivéncia de 
edicións de libros con normati
vas, algo distintas. Pasou asi 
cando o cámbio de nornfasdo 
castellano nos anos ~50, -val pasar 
na Fráncia, e o caso do portugués 
non ten porque ser máis dramati
zado". 

Para o xomalista do Expresso, 
que entende que a decisión da 
unificación é exclusivamente de 
carácter político, "o tempo xo
gou en contra dos que argumen
taban en contra no 86, pois hoxe 
están desmobilizados ou están ao 
servicío do govemo. ( ... ) Os es
critores tamén non' están grande
mente preocupados, agás Sara
rnago que está a favor. Agustina 

di que continuara a escrever co
mo antes, Vasco Gra~a Moura ta
mén e Cardoso Pires relativiza: 
Non será por iso que o prémio 
Nóbel non ven para Portugal. 

Simplificación 

O acordo adoptado resume nun 
preámbulo as anteriores tentati
vas e conclue o mesmo argumen
t~ñdo "importa consagrar unha 
versión de unificación ortográfi
ca que fixe e delimite as diferén
cias actualmente existentes e 
preveña contra a desintegración 
ortográfica da língua portuguesa. 
Poi tendo presentes este's obxec
tivos que se fixou o novo texto 
de unificación, o cal representa · 
unha versión menos forte dos re
alizados no 1945 e 1986. Mais . 
ainda asi dabondo forte para uni
ficar ortograficamente perto do 
98% do vocabulário xeral da lín
gua". 

O texto aprobado privilexiou 
un- critério fonético sobre o eti
molóxico e neste senso suprí
mense graficamente consoantes 
mudas, mantéñerise certo núme
ro de grafias duplas (caráter e 
carácter, facto e fato) e mantense 
certa duplicidade de acentua
ción (económico ou económico). 
En diferentes parágrafos, profu
samente argumentados~ o docu
mento aprobado o i 2 de Outu-

-bro, fala da conservación e su
presión das consoantes e, ·p, b, g, 
m, e t en certas secuéncias 
consonánticas; a supresión de 
consoantes non articuladas; sim
.plifícase o sistema de acentua
ción e regúlase o emprego do hi- · 
Íen; inclúese a entrada no alfabe
to das letras k, w e y e elimínase 
o trema (aguentar por agüentar) 
agás en nomes próprios estran
xeiros. 

O documento pormenorizado 
asinado en Lisboa foi mantido en 
secreto no país viciño ~té primei
ros de Novembro. • 

Censura de fotos, películas· e carteis veñen sucedéndose en Ourense 

•ASEA VILAR 

Don David Ferrer, presidente da 
Caixa Ourense, visita ocasional
mente unha ex posición de foto
grafías presente na sá desta enti
dade. Detense ante unha das fo
tos, xa reproducida por A Nosa 
Terra, e, asustado ante tamaña 
obscenidade, colle a fotografía e 
lévaa para os servícios da sá, su
ponse que o seu destino lóxico e 
natural. Non se molesta en con
sultar co fotógrafo (a ese pobre 
muchal:ho, que le dejamos lasa
la, le dará igual: .. ) nen en xusti
ficar a sua atitude. Cousas corno 
esta pasan en Ourense, e dema
siado a miudo, pero non vos ria
des que o conto é triste. 

Desde a chegada -de David Fe
rrer á presidéncia da Caixa, esta 
entidade cort0u drásticamente 
todos os programas culturais que 

até entón levaba a cabo, corno 
cine e teatro nas escalas, etc. 
Castelanizou boa parte da sua 
propaganda e adicou os seus fon
dos a financiar libros de artistas 
amigos, descoñecidos e de pési
ma calidade. En Ourense abun
dan os exemplos onde se mistura 
unha irnpresentábel política cul
tural coa censura clara e directa 
da criación cultural. Nos més
mos dias do incidente reseñado, 
o concellal de festas quería abri
gar a un artista a "borrar" certos 
detalles improcedentes do que 
seria o cartel oficial do magosto, 
que representaba un grupo de 
corpos espidos danzando arredor 
dunha fogueira. O cartel pasou a 
censu'ra prevista, quizais porque· 
xa eran demasiados "incidentes" 
des te tipo e a · coi.isa "cantaba" 
moito. · 

Non hai moito tempo proíbia
se en Ourense a exhibici?n polo 

cine-club local da película "Je 
vous salve, Marie" de Jean Luc 
Godar. Naquela ocasión a: inicia
tiva foi dunha coñecida dama do 
Opús Dei ourensán, esposa dun 
non menos coñecido médico, 
que mobilizou todos os recursos 
posíbeis (Bispado, Concello, De
putación ... ) até obrigar á retirada 
da película. Os responsábeis do 
cine-clube sofriron fortes amea
zas e presións e, ante o temor da 
perda das imprescindíbeis sub
vencións para seguir funcionan
do, a estrea da película de Godar 
foi aprazada para mellor ocasión, 
para cando? 

Pero hai máis. Botóns de mos
trar do que non debe ser unha 
política cultural. Un grupo xuve
nil do Opus Dei rec_ebe case un 
millón de pesetas para aciivida
des dad Consellefia de Cultura 
que preside o ourensán sr. Bara
ta. Unica activídade coñecída do 

mesmo: organizar un c1-:1rso de 
técnicas de estudo para xóvenes. 
Cursos separados para nenos e 
nenas (non vafa ser!), Mentres, 
os moi activos grupos culturais 
de cómic e banda deseñada, ví
deo e fotografia, música, etc. que 
se moven arredor da Casa da 
Xuventude- receben migallas e 
subvencións raquíticas que só 
chegan para pagar as cervexas e 
os bocadillos dun par de xuntan
zas. E o pior de todo isto é que 
Ourense parece habituarse a es
tas situacións que xustifican a 

· calificación de "Ourense, sítio 
distinto". Todos este~ incidentes 
parecen xa notas de color local, 
próprias do esperpento ourensán. 
Xa se sabe, cos políticos que te
rnos ... Porque detrás de todas es.
tas agresións e censuras encon
tramos sempre os mesmos no
mes e augustas personalidades: 
os señores do Partido Popular e, 

sobretodo, os centristas de Victo-. 
rino, que consideran a Ourense 
feudo particular, onde a morali
dade e os bons costumes depen
den dos seus gostos e fóbias par
ticulares. 

Pero, que pasa ·en Ourense? 
Porque o que asombra máis é a 
falta de resposta, a sensación de 
impoténcfa, de fracaso, de perda, 
de toda esperanza. Só dous gru
pos culturais (o clube Alexandre 
Bóveda e a asociación de fotó
grafos) denunciaron a censura 
exercida por Don David Ferrer 
no Outono fotográfico; partidos 
~e asociacións, nacionalistas e 
grupos de esquerda, siléncio. E -
asi nos vai. E asi nos irá se non 
se logra criár outro ambiente e 
outi-o clima cultural e social on
de os ourensáns non sexamos re
ducidos á condición de súbditos 
de don Victorino e o seu sindica
to de alcaldes, todopooerosos. • 

.,. 
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Unha semán con tres millóns en premios 
,,. 

Xosé Miranda, A.Alvarez Cáccamo, Gloria Sánchez_ 
e R~miro Ponte gañaron o Ken Keirades, Xerais, Merlín e Esquio 

• XAN CARBALLA 

Xosé Mjranda, Alfonso 
Alvarez Cáccamo, Glória 
Sánchez e Ramiro Fonte 
foron os gañadores dos catro 
certames literários fallados 
na pasada semana, o "Ken 
Keirades" de A Estrada, o · 
Xerais, o Merlín e o Esquio 
de poesía. A edición dos 
volumes gañadores prevese 
para a próxima primavera. · 

Xosé Miranda e a sua "História 
dun paraugas azul" gañaron o mi"" 
llón de pesetas do prémio de no
vela "Manuel Garcia Barros-Ken 
Keirades" que convoca o concello 
de· A Estrada por segundo ano 
consecutivo. O autor lugués, ain
da que gañador dun "Modesto Fi
gueiredo" co libro Na terra som
bria (1988) e receber un accesit 
do mesmo con Lambirón (1989) 
non ten ainda nengun traballo edi
tad-0, polo que a sua entrada no 
mundo editorial prodúcese· pola 
porta grande. História dun pa
raugas azul era tamén finalista no 
Xerais e segundo explica o pró
prio Miran~a, profesor de Cién-

cias Naturais no Instituo de Chan
tada e concellal polo BNG no 
mesmo concello, "trátase dunha 
novela qe encaixaria no xénero da 
literatura fantástica, paro non só 
como se ten dito na liña dun Cun
queiro ou un Ferrin, tamén nos 
traballos contemporáneos da lite
ratura anglosaxona. Na novela 
descrébese un país mítico nunha 
idade média irreal e como duas 
culturas -'unha máis rural e outra 
máis urbana-, se poñen en contac
to, duas culturas_ que están separa
das desde vários centos de anos 

. por unha fraga. Un narrador vai 
contando as impresións que rece
ben e esp~cialmente a sorpresa 
que causa a aparición dun trebello . 
daquela descoñecido: un parau~ -
gas. A novela canta as aventuras e 
peripécias do próprio narrador e 
doutros protagonistas, con ele
mentos de .máxia e cunha presén
cia moi grande da natureza". 

Segundo Xosé Miranda a nove
la non vai dirixida a un público 
dunha determinada idade, "pois 
mesmo ten vários níveis de com
plexidade. Está cheo de referén
cias á literatura galega das que 
pode tirar máis sentido un leitor 
ádulto . . Eu utilicei moito a etno-

Alfonso Alvarez Cáccamo 

grafía de Bouza Brei e de Risco 
para recoller a cultura tradicional, 
e ainda que o país sexa imaxiná
rio, os dous son en certa medida 
Galiza". 

As baleas-de 
Alvarez Cáccamo 

Alvarez Cáccamo era. o galardo
nado nas ·vésperas do San Marti
ño, co cobizado Prérnio Xerais de 
Novela, na mesma noite na que o 

Alfredo González· Acuña 
A cerámica como arte, comercio e divulgación 

• RODOLFO DA CUÑA 

Hai moita xente xoven que 
está a recuperar e 
transformar o vello oficio 
dos alfareiros, aplicando 
ideas e técnicas novas. 
Alfredo González Acuña 
forma parte do.colectivo 
ceramista da Asociación · 
Galega de Artesáns. De aí . 
que decidise dar vida á sala. 
de exposicións "Círculo ·e 
Cuadrado'', onde tamén 
tivese-un lugar a pintura, a 
fotografia, ··a 
es~yJtura ou os tapices: 

Como naceu a idea de abrir 
unha galeria de arte? 
Despois da miña iniciación ao · 
oficio durante un ano na U.P. de 
Vigo, estiven a traballar nun lo
caliño familiar no bairro de Prie
gue; en solitário, e de repente 
xurdiume a idea de por que non 
montar un local maior no que se 
pudese arnos'ar todo o proceso de 
criación dunha peza aos visitants 
que o quixesen, sen nehgun com
promiso comercial por parte de
les. 

E asi andei a marinar durante 
un tempo no proxecto, até que 
me decidin a comentárlle:.10 a 
uns amigos afins ás miñas inque
danzas, a Antón -Soliño e Fino 
Lorenzo, recente prémio na sec
ción de pintura na Bienal de Pon
tevedra. E xa a partir dese mo
mento fixemos entre os tres o de
seño e a distribución interior do 
que seria a futura galería; hoxé'" 
realidade de portas abertas na 
que o curioso pode ver e apre
ciar, ademais do ali exposto, co-

· mo un ceramista "paré" os seus 
"fillos"_ Que ªº fin de cantas é 
expresión e comunicación direc
ta, algo que nós _ necesitabamos. 

Se xa resulta difícil sacar 
adiante unha sala destas carac
terísticas en Vigo, tanto ou máis 
o será no Val Miñor; cal ten si
do a resposta do público até o 

·momento presente? 
Penso que boa; despois dunha 
inauguración no mes de Xullo 
que sobrepasou as novas previ
sións iniciais, pasaron da orde de 
300 ou 400 persoas aquela tarde
noite polas· nosas portas, todo is
to nunha comarca que desde hai 
anos está praticamente en "ponto 
morto·"· en matéria sócio-cultural, 
o cal nos peqnitiu pensar nunha 
traxect9ria frutifera para a sala. 
A partir do verán a xente foise 
achegando en menor número. O 
que Jeño observado é que a xente 
se achega cun certo medo; parece 
que o mero feíto de que se ato
pen, no co clásico artesán de ca
charros· utilitários en série, senón 
con alguén que enfoca o artesa-

- nato cara a produción artística de 
pezas. únicas, e ademais monta 
unha galería arredor <liso. Ternos 
de comprender que rompe coa 
tradición alfareira herdada e de 
que non existe un hábito nen un- -
ha promoción social...; e refiro-

. me ao cas cOF1creto de adicarmos 
parte do noso tempo de descanso 
e lecer á visita de mostras polo 
estilo. · 
Mais tamén hai xente que che 
aparece un día e despois os tes 
ali duas ou tres veces por sema
na, xa que ao non haber secretis
mos, ademais de levárenche unha 
peza interésanse por -- coñeceren 
todo· o proceso produtivo, as fe
rramentas, os barros, o forno que 
empregas, etc. Aí é onde ~entra
mos .na P!lrte divulgativa do ofí
do, ou se se quer educativa . . 

Cales son os materiais cos que 
traballa? 
Traballo con cerámica rackú, téc-

nica chinesa, con cristalizacións 
en porcelana; tamén me inspiro 

. nalgunhas formas populares, ain
da que tento sempre-que se mani
feste na liña e .na forma a miña 
inventiva, o .meu estádo interno 
através das mans. 
Ao seren as suas pezas froito 

xurado fallaba o Merlin de litera
tura infantil'en favor dunha emo
cionada Glória Sánchez coa sua 
obra de poemas para ser idos e 
ditos aos máis pe.quenas "Fata
rraios". 

A novela de Alvarez Cáccamo 
titúlase As baleas de Eduardo 
Reinoso e conta "a história dun 
home anodino, con pouca con
fianza en si mesmo e nas suas for
zas e que un dia comeza a· enso
ñar con baleas e cachalotes que 
lle van dicindo o que debe facer 
para trunfar". Na novela do vi
gués sucédense as personaxes: 
desde contrabandistas a cregos, 
armadores a políticos". Para o xu
rado, en nome do _ cal f alou Ma
nuel Caamaño, a novela encaixa
ria nos esquemas do "realismo su
xo" e "engarzarla maxistralmente 
realismo e surrealismo". 

Alfonso Alvarez Cáccamo que 
pertence a unha das famíljas con 
máis tradición na cultura galega, 
conta os seus libros por prérnios. 
A sua obra iniciática foi "História 
de Fercolpo" levou un galardón 
de O Pacho e despois "Peito de 
Vímbio" gañou o "De catro a ca
tro" de narracións curtas. Na noite 
do fallo, no marco do Hotel Finis-· 

dunha especialización e dun 
traballo de búsqueda;non re
sultan caras e mais ben asequí
beis só a sectores sociais moi 
concretos? 
E verdade que por veces as pezas 
poden ter, uns prezos privativos, 
tráte-se de_sta ou dunha galería 

terre, Alvarez Cáccamo lembrou 
emocionado "ao meu irmán Dario 
Xohán Cabana, que case me obri
gou a seguir escrebendo cando sa
ía dunha depresión. 

Volta de Ramiro Fonte 
á poesia 

r "Adeus Norte" é o título da nova 
obra de Ramiro Ponte, coa que 
gañou o Esquío con Xose Cerme
ño como finalista; un poeta con 
incursións na narrativa, (ten pen
dentes de publicación "O peso 
das sombras" e "Lonxe"). O es
critor de Pontedeume é a primeira 
vez que gaña un prémio "ao que 
me presentei pola posibilidade 
que dá para publicar". O E quio, 
coas suas 750.000 pesetas, e unha 
importante traxectória, é un dos 
máis importates prémios que e 
dan en Galiza co Leliadoura de 
Edicións Sotelo Blanco. 

'Con e ta obra tamén e de
mostra que os poeta non e pasan 
sempre á narrativa e deixan a poe
sia. Adeus Norte é un libro sobre 
as despedidas, unha convidación 
á viaxe, onde está presente a ánsia 
de fuxida e de regreso", declarou 
Ramiro Ponte. + 

calquera, nós iso solventámolo 
coa diferéncia e variedade entre 
as mesmas pezas, as cales non 
están mediatizadas por segundas 
ou terceiras persoas aqui collese 
a matéria en -brupo, trabállase e 
servese directamente ao compra
dor no local mesmo. 

Exposicións 

Polo que se ve, non priman as 
exposicións exclusivas, priman 
as conxuntas e dun xeito moi 
continuado, tentando dar dina
mismo ao local? 
As miña peza sempre e tán á 
vista, pero tamén conxuntamente 
coas doutros buscadore coma 
min, ben que re idan no Val Mi
ñor, de toda a provf ncía, do nu
meroso colectivo da A.G.A, ou 
ben doutras a ociación do E ta
cto ou de Portugal. 

Como ve vostede o futuro da 
Asociación Galega de Arte
sáns? 
Véxoo ben, consolidándose ano a 
ano; sendo sftio de encontrQ para 
moita xente que doutro xeito ca
se que nen os coñeceríamos. O 
noso asociacionismo debe de 
afondar na promoción e no nú
mero de exposicións anuais, non 
só en Vigo e Compostela senón 
en A Coruña, Lugo e Ourense 
amplando as mostras periódicas. 
Despois tamén mellorando os 
contactos e os traeos coleitivos 

- semeJlantes dos Paises Baixos, 
Franza, Suiza, Itália, Alemánia, 
etc. Quer dicer, manteado a ac-. 
tual liña de traballo, o cal signifi
ca que non hai que cinxirse só ás 
iniciativas da própía asociación, 
realmente o idóneo seria que 
houbese polo menos un local do 
estilo do noso en cada cidade ga
le gá, ou en cada comarca, por 
exemplo. , • 

.. : 



• 

·- LBROS 

Unha 
escolla 
de contos 
galegos_ 

Da man da Editorial Galaxia, 
col. Narrativa números 75 e 86, 
Luís Alonso Girgado deu ao pre
lo unha interesante escolla do re
lato breve ou conto galego do 
presente século. E no presente 
século a narrativa galega nasce 
coa xeración Nós e asi estes dous 
volumes abranxen desde esta xe
ración até o nosos dia . 

O primeiro volume, Antoloxia 
do conto galego. Século XX, 
apareceu a meados do pasado 
ano (1989) e ocupa o espazo que 
\Lai de de Vicente Ri co (o pri
meiro antologado) até Alfredo 
Conde, que en 1974 dá o seu pri
meiro livro narrativo, Mementos 
de vivos. O corte que supón a de-
aparición física de Franco fai 

que muito historiadores da lite
ratura sinalen un antes e despois 
(da morte de Franco) que só de
be servir como referéncia; pois 
se existe -cousa que debería estu
dar- e un "corte" (por re-introdu
cir o termo "coupure" que puxe
ra de moda Althusser) na litera
tura galega -poesía e narrativa, 
sobretodo-, este ten lugar un 
pouco máis tarde. Con todo, 
compre clarexar que Alonso Gir
gado deten-se en 1975 por outra 
razón invocada ·no limiar do se
gundo volume: seguindo a Basí
lio Losada considera que a partir 
de dito ano, e coa concovatória 
do Prémio Modesto R. Figueire
do, que promove o Patronato do 
Pedrón de Ouro, na ce unha 
"promoción do Pedrón de Ouro". 
Porén compriria inalar que, por 
exempl Xoan Ignácio Taibo 
publica o eu primeiro volume 
de narración ano 1975, Os in
mortai , co que e te escritor 
funcionaria a modo de ponte en
tre a narrativa anterior a 1974 e a 
que Alon o Girgado e Ba flio 
Lo acta chaman "promoción do 
Pedrón de Ouro", cuxa primeira 
convocatória gañaria Taibo, se 
mal non lembro, en competición 
con nome que veñen ne te pri
meiro volume e outro que apa-

Ánxel Fole 

recen no segundo. 
Mais, feítas estas aclaracións 

sen importancia, diga-se que a 
esco1la está ben feita; son todos 
os que están. Todo aquel que 
destacou na narrativa galega que 
vai de 1926 a 197 4, está presen
te, non falta ninguén, ainda que 
eu boto en falta algun nome. Un 
anterior a 1936; Xosé Lesta 
Meis. Non é que o escritor de 
Santa Maria de Oza sexa un fóra 
de série, mesmo pode-se dicer 
que é inferior a calquer dos es
colmados, mais como que ovo
lume serve como panorámica do 
conto galega do século, dar paso 
a un escritor de segunda fila, que 
intentou un realismo vernáculo, 
non teria estado de máis. Outro 
nome é o dun excelente narrador 
completamente esquecido en 
manuais, histórias da literatura e 
antoloxias, Xavier Carro, cuxo 
volume de cantos, As calexas de 
Cigurat 1973, contén máis dun
ba xoia deste xénero literário. 
Tamén se poden sinalar os no
rnes de Eliseo Alonso e Lois 
Diéguez. 

Mais, repetimo-lo, en conxun
to é unha excelente antoloxia que 
servirá, alén do estudante, a todo 
aquel que queira ter unha veraz 
panorámica do conto galego de 
1926 a 1974. (Tamén é interesan
te, ainda que á veces de manual 
o limiar que lle pon Girgado á 
antoloxia). 

O egundo volume, O relato 
breve. Escolma dunha década. 
1980-1990, introduce-nos nas úl
timas fomada de narradores ga
le gos. De Víctor Freixanes a Mi
guel Anxo Murado. Se no ante
rior a arde de autores viña dada 
por idades, aqui é alfabética{ Co
mo no anterior, Alonso Girgado 
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pon un limiar, máis reducido, co 
que se pode ou non estar de acor
de, mais -polo menos- intenta fa
cer un "percorrido por algunhas 
claves caracterizadoras do conto 
galego desta última década". Al-= • 
gunha destas claves é ben discu
tíbel, 04tras talvez explicarian 
porque muitas narracións pasan 
desapercibidas. E outras ... caen 
de caixón. 

A escolla, igual que a anterior, 
está ben feita, ainda que aqui si 
caberia discutir certos nomes e a 
auséncia de outros. Pero o com
pilador di que non ten preten
sións de "exaustividade" e, ade
mais, existen as esixéncias edito
riais. Ainda asi pen~amos que so
bra algun nome que -como narra
dor- non é grande cousa ben que 
desenvolva a sua actividade, con 
sabiduría, neutros eidos. Por 
exemplo, nomes como J.A.M., 
Xaquin del Valle Inclán, Joao 
Guisam, Margararita Ledo, Xoan 
Manuel Casado, Antón Risco, 
Marina Mayoral (estes dous últi
mos pertencentes a outras "xera
ción(' anteriores, mais que se 
deron a coñecer como autores 
nesta década e para facer un ba
lanza dela non se poden esquen
cer), Paco Martin -ainda que o 
primeiro libro narrativo del apa
receu en 1971, Múxicas no es
pello, e o segundo, No cadeixo, 
en 1976, polo que podía ir nun 
ou outro volume- e algun outro 
cuxa calidade (e vendas) é supe
rior a vários dos nomes coloca
dos aqui non se sa~ ben porqué. 

Sobre os contos escollidos, co
mo cadaquén faria a sua escolla, 
e seria diferente da do viciño; na
da hai que dicer. Estes dous vo
lurnes, xa que logo, conforman 
unha interesante visión da narra
tiva galega _do século XX, Visión 
que o leitor pode completar coa 

' escolla Prosa Galega 2, que se 
fixera no seu dia dirixida por don 
Ricardo Carvalho Calero. Nesta 
están todos, até o día de data da 
publicación; nos dous volumes 
presentes, existe unha escolla, un 
princípio de compromiso, unha 
vontade de xerarquización, un 
desexo de que o leitor se introdu
za no xériero literário chamado 
conto, relato, narración curta e 
tantas cousas, corno atinadamen
te avisa Alonso Girgado no li
miar do prirneiro volume (limiar 
que contén en erro parvo; Con
tos de Asieumedre non é unha 
compilación de cantos populares, 
son orixinais do seu autor, Ma
nuel Lugris Freire, ben que unha 
ou outra anédota estexa tirada de 
contos populares). • 
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A república 
churrasqueira 
Moita espectación levantara entre 
·o televidente atento o anúncio 
deste programa ou show de An
tón Re"ixa. Xa vistos dous deles, 
o que non se pode negar é que 
ese "sítio distinto" estabelecido 
en república é en verdade un es
pácio diferente, ben lonxe na sua 
conceición de estultícia que soe 
·impregnar os programas deste 
estilo. E non é que a fórmula do 
espácio se alonxe moito formal
mente de tan trillac;ia de entrevis
tas '-actuación musical- entrevis
ta, salferida co consabido con
curso ou prémio. Pero se este úl
timo resulta ser o sorteo dunha 
vaca (saneada como deus e a 
Xunta manda), onde o "recupera
do" Carlos Blanco dá renda solta 
ao seu estudado estilo popular, 
coa abrigada "heada" incluida; 
se ao longo do programa un coro 
de orondas canguesas xustifica 
de abando o apodo de incansá
beis; ou. se o "guiador" do show 
se dirixe aos entrevistados guian
do un auto de choque, ou se un 
preto ataviado de gaiteiro impar
te doutrina explicativa da idio
sincrásia desta recoñecíbel repú- , 
blica haberá que convir en que 
este sítio distinto é un espácio 
de certo insólito nunha televisión 
convencional; en especial nunha 
coma a TVG que tan difícilmen
te conecta coa realidade galega 
en programas deste tipo. 

Aos coñecedores do labor de 
Reixa, especialmente áo frente 
de "Os Resentidos" resultarán fa-

AJitón Reixa, director de Sitio distinto 
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miliares moitos elementos e "leit 
motivs" do programa. Tamén · 
non cornpria esperar de "Sítio 
distinto" moito máis que o ser 
unha posta en imaxes da esper
péntica e lúcida visión da Galiza 
pr~sente nas cancións e vídeos 
do' presentador/director. O- que 
non hai que esquecer é o enorme 
poder multiplicador da televisión 
no que se retire á capacidade de 
chegar á xente a respeito dos dis
cos, por máis que estes xa sexan 
populares.· Pode acontecer que 
"Sítlo distinto" chegue aodndi
ces de popularidade na audiéncia 
dunha Ruada; coa diferéncia 
que média entre a entrevista que 
Reixa fixo a un capador no últi
mo programa, e a que poderia 
terlle feito o hoxe direitor de rá
dio galega. A simples diferéncia 
entre a ironiá respeitosa e o pa
temalismo cara ao "enxebre" que 
caracterizaba a aquel fenecido 
magazine. 

Contodo o dito, este programa 
distinto, ainda que precisado de 

. rodaxe, quizais dun maior ritmo 
e engarze entre as seccións que o 
compoñen, consegue con facilid
de chegar e entreter a un público 
de amplo espectro. E a visión es
perpéntica que do país refrexa o 
factotum Reixa resulta do máis 
pertinente. O monográfü;o porci
no do último programa ou a vi
sión do paisanaxe desa parabóli
ca república com~"comedores 
de churrasco" resulta ben máis 
explicativo de certas esquizofré
nias colectiva_s que moitos ache
gamentos teóricos -ás contradi
cións ou "eséncias" de galego. 
Compre esperar, logo, que o pro
grama progrese nesa liña, que co 
tempo resultará transgresora, 
confiando en que os temas recu
rrentes de Reixa non terminen 
por se facer repetitivos, e espe
rando tamén que o espácio dure 
ou o deixen durar. ,. • _ 

GONZALO VILAS 

A brindo 
camiños nun 
Sítio-distinto 

Antón Reixa trouxo un ar novo a 
unha TVG anquilosada e con 
xeitos de expresión ancorados no 
pasado, debedores en moitos ca
sos non só dos modos do NO- · 
DÓ, senón da concepción dunha 
sociedade que evoluiu considera-

J 

1 

i Estabtimolo esperan'lJo~ 
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"Gandhi". De todos os filmes hi'stóricos rodados no~oitenta o que maior popularidade acadou en parte gracias ao Osear. 

belmente nos últimos· apos, pero 
na que as TVs teiman en funcio
nar non só como adormecedoras 
do cámbiO"de estruturas e menta
lidade, senón de encubridoras 
desa realidade. 

Reixa e a sua equipa viñeron 
romper con moitos moldes á ho- . 
ra de facer televisión; moldes es
téticos e moldes culturais-ideoló
xicos (a decoración do plató é 
unha mostra a outra poden ser as 
azafatas e parte dos convidados: 
xente normal); pretenden facer 
unha cousa distinta, nun Sítio 
Distinto. 

Esa diferenciación, esa percep
ción da unicidade, de autentici
dadé, é a principal premisa desde 
a que parte o programa. Galiza 
comunidade diferenciada, na
ción, ainda que a palabra non 
apareza para nada no discurso. 

Nesta líña entronca ·co desapa
recido Ruada,, por máis que o 
discurso visual poda parecer an
tagónico. E se as críticas a Rua
da podían virlle dadas pola per- · 

. cepción dun certo paternalismo 
do entrevistador e director, X. L. 
Blanco, para coa xente normal, 
Reixa "arróupase" no humor, na 
sorna, para apresentarnos ao 
mesmo país e a~ suas contradi
cións reais. O seu perigo está ne
sa fronteira, ás veces difusa, da 
retranca que pode ser percibida, 
por alguns, como descortesía ca
ra o entrevistado. 

Esta idea pode ser aumentada 
ante o televidente polo feito de 
que Reixasituase sempre no· cen
tro do plano televisivo. As suas 
entrevistas son m'áis gags referi
dos ao tema do programa que. 
unha exposición coerente do en
trevistado, quedándose na mera 

· anécdota en ocasións. Ese prota
gonismo excesivo de Reixa pó
deo levar a gastarse co conse
guinte baixón de audiéncia pois é 
case imposíbel qu.e unha só per
soa leve, progran .. tras programa 
todo o peso na pantalla. Este fa
llo, que moi ben poderá correxir 
en próximos programas, está 
acentuado, por outra banda, pola 
presa_televisiva. Reixa pretende 
abarcar tanto campo e dicer tan
to, que o tempo non lle cfiega, 
polo que, moitas veces, quedan 
inconclusos, como no ar, os áTs
tintos cadros de que se compón o 
programa; exemplos disto~ ade-

mais dalgunhas enfrevi~tas é o 
xogo da chave que perde parte 
do seu efecto pola rapidez con 
que .se executa. Non estaria mal 
que os xogadores tirasen simulta
neamente para darlle emoción, 
ainda que o Señor Paco tivese 
que mudar a cantilena. Este é un 
fallo moi comun nas operas pri
ma. 

Ese inacabqdo do acto escéni
co agrávese ao ser un programa 
pre-gravado, producíndose saltos 
no relato que o convirten, por ve
ces, nun show de Reixa e non 
nun. programa feíto por Reixa. , 

INE EN T.V. 

A pérfida 
Albión 

Gandhi 

B. LAXE 

Hai sete anos Gandhi apresentá
base "non ~ó como unha película 
senón como unha mensaxe de 
pez e un qesexo de esperanza, 
que continuaba Attemborough, 
autor da frase:.. Reagan, Andro
pov e Thatcher non deberian dei
xar de ver". Pode que nesta de
claración atopemos a1gunha das 
claves para explicar o éxito dun 
filme que, ollado hoxe (eu téñoo . 
feito hai pouco en .vídeo), lonxe 
da .oportunidade do momento, 
(hai sete anos as tensións intema
cionais ainda eran protagoniza
das polos bloques) non deixa de 
ser máis que unha mastodóntica 
película, chea de extras, de boa 
foto, de bos ambentes, de bos ac
tores, de boa música e con 3000 
millons de pesetas do 83 como 
bandeira de identidade. E que? 

Xa teño <lito, "ad nauseam", 
que isto da boa factura é unha 
coartada que-ás máis das veces 
agaeha os erros do cónxunto. 
Porque Attemborough adicouse; 
exclusivamente, a realizar unha 
película "sobre a vida de ... ", es
forzándose en facer unha pr?pos-

ta cinematográfica baseada só no 
inventariado e exposición da vi
da do "mahatma" seguindo o seu 
periplo biográfico desde Sudáfri
ca á India tal como teria feito 
calquer investigador interesado ... 
En todo este labor esqueceu o ci
neasta británico que os indiví
duos son reflexo das condicións 
históricas que os determinan e 
que ·a sua capacidade de manio
bra individual non troca o curso 
dos tempos nen dos povos. Só os 
rpesrrios indivíduos, en tanto que 
copartícipes dun movimento co
lectivo e social, posibilitan as 
mutacións e os cámbios. Attem
borougb sepárase tanto do seu 
heroi e marxina tanto a análise 
de fondo, que o noso achega
mento ao "fakir semi-nú" está 
carente de emoción e obturado 
polo distanciamento. A eleición 
partiu só da ilustración en imaxes 
dos dados oficiais, dos apontes 
saidos de calquer manual biográ
fico sério ou dos relatos xomalí
siticos de calquer reporter rigoro
so. Atopamos, iso si, un gran res
peito cronolóxico e unha preci
sión histórica máis que aceitábel; 
atributos estes que, por outra 
banda, son sempre marca da fá-

"Sammy e Rosie montanó" 

brica das producións británicas . 
Porén, na miña opinión, a valora
ción final é negativa, e o debe 
pesa máis que o haber, pois que 
Attemborough tratou en todo 
momento de deshumanizar a per
sonaxe e empeñouse en darlle un 
tratamento "anormal", case divi
no. O resultado é evidente. Ho
mes asi non quedan, son xénios e 
os povos quedan valeiros até que 
xurde outro novo que poda libe
ralos. Gandhi fuxe asi das nosas 
mans, non é un máis (excepcio- ". 
nal iso si) dos homes con con
ciéncia que loitan polo seu povo 
e. remata por ser unha ílusión que 
se separa de nós, que queda des
humanizado. Attemborough, ten 
<lito moi acertadamente un críti
co español. "respeitou a Gandhi, 
pero non foi capaz de darlle vida: 
só história". 

Cando hai sete anos facia a re
seña do filme expresaba non seu 

·remate algo que hoxe coi do ne
cesário repetir: "Esta é a mensa
xe do filme: un canto á paz, á 

. convivéncia. Cicais este sexa o 
motivo da "operación Osear". 
Nun mundo atormentado e cons
tantemente alarmado por berros 
de violéncia e destrución, parece· 
ser reconfortante e liberadora a 
visión dunha película cuxa teste-

, muña definitória parta da execu
ción dun feito de paz, dun himno 
entusiasta á non violéncia, no 
que a chamada á resolución dos 
conflitos pola via do pacifismo, a 
calma e a espera, constitúese no 
xerme que ten dado vida a un fil
me ~orna "Gandhi". Porén, é di
fícil falarlles de Gandhi e da sua 
"plegária e xexun" ou da sua 
"comprensión do inimigo", a 
moitos humilladas e tiranizadas 
comunidades do planeta. $ impo
síbel admitir que os masacrados 
palestinos ou os povos de El Sal
vador, Líbano, Nicarágua e ... 
aceiten pór a outra meixela. 

Sammy 
e Rosie montano 
Sendo a sua filmografía ainda es
casa, non cabe dúbida que Step
han Frears tense convertido, xun
to ao xa consagrado Peter Gree
na w a y, no cineasta británico 
máis salientábel da última déca
da. Películas como "A miña fer
mosa lavandaria", "Abrete de 
orellas" e, sobretodo, "A rela
cións perigosas", conforman tres 
traballos redondos e cheos de in
telixéncia. Porén, "Sammy e Ro
sie móntano", situada entre as 
duas últimas non acada a plenitu
de das suas antecesoras. Vexa
mos porque. 

O comezo é sobérbio: a cáma
ra móvese con soltura e retrata, 
sen concesións, unha série de si
tuacións de protagonismo colec
tivo que reflexan a violéncia in
trínseca a calquer conflito de cla
se, étnias e xéitos de vida. A co
ralidade protagoniza o fil~e e es
ta exposición, case documental, · 
trasunta a crónica dun império 

·que se vai abaixo, que se está 
descompondo irremisibelmente. 
Porén, no momento en que Fre
ars intenta pasar desa análise co
lectiva á radiografía individuali
zada das personaxes, o tono do 
filme comeza a esvairse. A tran
sición non está ben cohseguida e 
as debilidades do guión e da ca
dénc ia interior das secuéncias 
van arrastrando o conxunto á dis
persión, á debilidade e, en máis 
dunha ocasión, ao fracaso. A per
sonaxe de Raffi, o pai de Sammy, 
semella a máis coerente das 

criaturas do drama, converténQ.o
se os demais en simples caricatu-

. ras que, mal compostas, condu
cen a Frears a abeirar a plenitude 
esixida. Resumindo, o realizador 
británico acerta ben nas compo.,. 
sicións colectivas, pero fracasa 
estrepitosamente cando penetra 
na análise individual dos prota- -
gonistas. • 

CELSO X. LOPEZ PAZOS 

Horas mortas 

37 horas 
desesperadas 

Michael Cimino é un director ita
lo-americano que comezou unha 
carreira de éxitos a finai dos se
tenta eon O cazador, unha vio
lenta reflexión sobre a guerra de 
Vietnam na que, xunto a unh~ 
grande habilidade narrativa exis
tía unha forte dose de raci mo 
contra os vietnamita que máis 
tarde, na rnetade dos oitenta, 
trasformouse en xenofóbia contra 
o bairro chinés de New York en 
Manhattan Sud. Amba mostran 
un cineasta cunha capacidade pa
ra a recriación de ambientes vio
lentos e grande capacidade para 
visualizar relatos de acción. A 
sua mellor película foi As portas 
do ceu, unha persoai aproxima
ción ao mundo do western. A fita 
significou un enorme fracaso 
económico coa quebra da com
pañia produtora e a rnarxinación 
temporal de Cimino dos círculos 
de Hollywood. 

Despois dunba pouco afortu
nada visión do mundo da máfia 
no Sicilian, Cimino volve da 
man do produtor Dino de Lau
rentiis con Horas Desesperadas, 
remake dun ilustre filme da érie 
B feíta nos ano cuarenta co mí
tico Humphrey Bogart. Cimino 
colle a história dun delincuente 
que reteñen unha família ameri
cana -no filme orixinal, tratábase 
dunha família exeqiplar; no de 
Cimino a parella e tá a ponto do 
divórcio. 

O interese da história é a con
fronta entre os dou mundos -o 
estabelecido e o marxinal- e a 
tensión dramática producida por 
ela. A fin de contas tratábase 
dunha adaptación dunha obra de 
teatro sen grandes preten ións. 
Cimino -non se entende ben a ra
zón de escoller esa película- in
troduce elementos espectaculares 
na persecución final -helicópte
ros, metralletas, etc.- para dar un 
pó de vida a unha história conta
da sen nengon convencimento, 
onde o público non pode porse 
de parte da família -que- é bastan
te antipática- nen cos "bandidos" 
-que oscilan entre o mongolismo 
e a estupidez. os personaxes es
tán mal deseñados e, no caso de 
Mickey Rourke, parece tratarse 
de superar as cotas de insuporta
bilidade recentes·.Queda o esbozo 
do personaxe da avogada sexy - _ 
cun look sacado dun anúncio de 
Patricks-, e o da xefa da policia, 
que non acaban de integrarse ben 
na narración. Ao final as horas 
desesperadas do título convérten
se en horas de aborrimento. Un
ha película perfeitamente inútil. 

- CARl,.OS AMARO 
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OS MISTÉRIOS DE OURENSE E OS V ÁRIOS ROSTOS DA LITERATURA 

Unha proba paradigmática e 
afortunada de que a literatura é 
"imitatio", pláxio, tradición, ... e 
sumen-se todos eses termos in
terseccionados no tema do que é 
ou non é orixinalidade, e amiúde 
é simples consagración dun ro
mantismos valeirado ou da nada 
postmoderna, é a produción de 
Antón Risco, cuxos fitos son re
feréncias literárias, e portanto, 
como a convención dita, xogo, 
delectación, análise das partes, 
mais, na perspectiva ·global con 
que eu gosto de desfrutar a leitu
ra e el mesmo sernella praticar a 
escrita, son referéncias históri
cas: unha época, certa fase da 
cultura do noso país. Son, en es
pecial, un grilón entre a xeración 
paterna por exceléncia -grupo 
Nós, revi ta Ronsel, .. . - e os no-
o dia . 

Sen reparar exau tivamente na 
emblanza biográfica ou no devir 

bibliográfico de Antón Ri co, i 
diremo que a ua atitude res
ponde á ua condición de filio de 
Vicente Ri co e afillado de Otero 
Pedrayo, de participante na ter
túlia de te en Ourense e tamén 
en Madrid, compañeiro de xera
ción de José Ángel Valente, lei
tor temperán de Ro alía e Ma
nuel António, viaxeiro constante 
e curio o de abere co mopoli
ta . Se ben o galego nunca lle foi 
alleo, a ua e táncia no Canadá, 
que xa e remonta duas décadas 
e continua, e a primeira etapa da 
sua obra crítica e criativa publi
cada en español manteñen-o de 
feíto afastado da nómina galega 
de e critores. Ne tes últimos 
anos. vários libros, numero as 
conferéncia . a ua prática do
cente e pública revelan a un au
tor definitivamente arraigado na 
no a hi tória literária. 

A própria obra que no vai 
ocupar As metam01foses de Pro
teo!I J, fará-no partícipe de nu
mero o eixo que entretecen a 
ua produción teórica-crítica e 

narrativa. Portante e e guellan
do mái digresións de ]apela, 
atenderemo á arquitectura do li 
bro en cue tión, cuxa polifonía 
de per onaxe e de obxecto ci
menta- e en: 

l. A mi celánea de técnica 
expre iva : 

- o monólogo interior. 
- o diálogo dramático e a 

acotación teatrai . 
- a 'oratória" panexírica ou 

sofi ta. ' 

Rosalia de Castro 
nunha foto 
que gardaba 
Eduardo Pondal 

SOBRE AS METAMORFOSES DE PROTEO, DE A. RISCO . ~ 

A. Risco. 

'DEBEMOS FALAR 
DO EXÍLIO COMO 
SEPARACIÓN DAS 

XEOGRÁFIAS 
PATRIAS, 

MAIS TAMÉN COMO 
AFASTAMENTO 
CRONOLOXICO 
DA INFANCIA, 

DA ADOLESCENCIA, 
DOS PRIMEIROS 

AMIGOS, DAS 
PRIMEIRAS LETRAS' 

- o di curso lírico. 
- as memória e o diário. 
Porén, a memórias, xénero xa 

tocado por Risco en obras prece
dentes, e o diário, precisamente, 
on capace de fagocitar este 

abano de di cursos, recontextua
lizar e mi turar enunciado . Qui
zai subxace ao resultado unha 
invitación clara ao leitor para 
que, através do fantá tico e do 
rompente, coñeza unha realidade 
polimorfa, e tamén unha invita
ción a i me mo para anali ar esa 
realidade co in trumentos que o 
eu traballo erudito e a sua ob
ervación peripatética lle propor

cionan. 

MAISU QUINJlLLÁN GONZÁLEZ 

11. Neste sentido, debemos fa
lar da mernória como -reino da li
teratura e como verdadeira reito
ra do tempo. O exílio como sepa
ración .das x·eográfias pátrias, 
mais tamén como afastamento 
cronqlóxico da infáncia, da ado
lescéncia, dos prirneiros amigos 
e dos segundos, dunha fé, das 
prirneiras letras, en fin, o exílio 
exterior e o interior marcan á so- _ 
ciedade de "moluscos" que A. 
Risco retrata. O mito como 'Con
cienciación sociolóxica e como 
realidade imaxinária é un caudal 
que o autor bebe en Valle-Inclán, 
Vicente Risco e Álvaro Cunquei
ro, e ao· que retroalimenta. 

Finalmente, a memória permi
te a colleita desa vida espallada 
nun pasado de alienación como o 
franquista, é a razón do ser pre
sente, é o ronsel en que se cruzan 
os tempos, os afectos, as frustra- -
cións dos protagonistas, en que o 
autor sublima o grotesco facendo 
pastiche-paródia literários, levan
do a termo a sua crítica-criación. 

Responde contraponteando así 
a Unamuno, ao facer que a cria
tura -Andrés- imaxine como po~ 
deria ser o seu criador -Antón 
Risco-, ao "anónimo autor" (e 
adoptamos un sintagma canónico 
en trances críticos), facendo que 
o can de don Torcuato sexa un 
pícaro-sofista, xunguindo ao 
"convidado de piedra" e ao "vue
sa merced" de Lazarillo no noso 
Pai Feijóo; ·aos cronistas vence
dores da "Cruzada'', propiciando 
que o amor e o sexo veñan senda 
pedra de toque da saúde psíquica 
e social nunha ditadura; replican
do, en fin, a Cervantes (con quen 
converxe na visión do mimetis
mo dos vários discursos como 
património da novela ou "escri
tura desatada" que este denomina 
no Quijote), coa chamada ironia 
periférica. 

Os cámbios de estilo, a· estru
tura episódica, o contraste de 
pausas e contínuas camiñatas, a 
creba de conversas e contempra
cións porque chega unha volta 
analéptica, unha reviravolta pro
lépticá (que asi se fai de extenso 
o presente), unha digresión docu
mental son a manifestaciófi ma
terial que dá conta das metamor
foses persoais e intransferíbeis 
(a soedade esencial de amores 
non consumados a tempo, de ide
ai s trocados en aventuras sen 
sentido, de liberdade consumida 

en hipocresía exterior máis 
prostitución soterraña), lingüísti
cas, ideolóxicas sobre un panora
ma estéril e igual a si mesmo. 

Proteo, deus que cambiaba de 
forma constantemente, é identifi
cado co mar; o texto deixa que o 
identifiquemos. así mesmo co en
troido, e por suposto, co tempo ·e 
coa literatura en por si, co cal 
chegamos a Galiza corno trans
fundo necesário e campo de ex
ploración, e ás propostas meta-li
terárias de Antón Risco, xa enun
ciadas en Memorias dun emi
grante e Viaxes a América Lati
na á procura de Literatura fan
tástica, especialmente no segun
do; poderiamos debullá-las así: 

1. A circularidade do tempo e 
da vida, o sirnultaneismo de his
tórias persoais e nacionais. lsto 
non implica unha diagnose de _· 
"eterno retomo" ou imobilismo. 

2. O expresionismo ( esquemá
tico e caricaturesco) como 
impronta estética máis própria da 
literatura galega. 

3. A miscelánea de asuntos e 
tonalidade ql)e fai da obra un en
saio dialéctico, un "'memoran
dum" do escritor sobre maneiras 
dramatúrxicas, cinematográficas 
c2>, ..•• unha nove_la-marco, unha' 
"caixa-china" de relatos, de arti 
gos de opinión, de críticas sobre 
literatura, cine, política, reli 
xión, ... 

4. A intértextualidade explícita 
e/ou desconstruída con obras do 
próprio escritor e con outros es
critores, a xeito de paródia, ho
menaxe, conversión da história 
dos · libros nun só libro sen final. 

5. Do lírico ao escatolóxico, 
sobretodo co "modus" musical 
da variación ..e a escansión silábi
ca do verso articulada nas pausas 
prosais, através da recorréncia 
frasal, da repetición paronímica e 
sinonírnica, en suma, dun proce
so acumulativo -que tan caro era a 
Vicente Risco e tan consanguí
neo é á caricatura. 

6. O perspectivismo e o narra
dor movedizo dan como solución 
un discurso crítico non maxima
lista, e o cruce de situacións des
dramatiza-se coas humoradasC3) e 
as fantasticidades corno a apa
rente conversión de Elena en 
mosca, que non é tal, senón un 
brinco de cadro sen aviso nen 
transic;).ón, como no cine. O hu
mor agroma na criación de neo-
1 o xi smo ("criptolacacio", páx. 

t 

osa a 
. Despois de cinco anos 

reeditamos o esgotado 
primeiro número da série 

A Nasa Cultura, 
ampliando a nómina de 

autores e as perspectivas. 
DL:trante ese tempo 

1,1corporouse .nova 
bibliografía sobre 
a nosa poeta 

e celebrouse o Congreso 
Internacional cando 
o centenário da morte 
da poeta de Padrón. 

l 

69) ben transparentes, no uso de 
"refráns" que proxectan a sensa
ción de conto de nunca acabar. 

7. O soño e o xogo infantil sen 
motivos de proteico e de certa 
pictoricidade surreal tipo Dalí. 

Se coa etopeia da vila de pro
v ín cias estamos, somos tamén 
espectadores da sua prosoprogra
fia neses anos, con dados socio
lóxicos e topográficos interesan
tes sobre a "Avenida do Progre
so" ou tocantes ao "Liceo Ouren
sán". O cacique é o vicário do 
ditador e de deus, é o perpetua
dor das autoridades na vila, o ·da
dor de bens e males de fortuna, a 
encarnación do sistema, e portan
-io é Proteo omnipresente nas vi
das e nas diferentes visións-vo
ces dos personaxes. 

Estes conviven ostentando no- · 
mes ficcionais ou cotiáns e no
mes coñecidos da nosa história, 
mais tamén aparecen como pro
xección onírica dos nutros, como 
froito ,dos recordos. Onde reside 
a realidade? Chegamos asi ao 
cerne da proposta risquiana: "To
do narrador é un historiador", 
"Pois ¿qué pode ser a história se , 
non é pura memória?". Perigosa-

. mente acorde. con Manrique, afir
ma: "Pois a nós, galegos, somen
te nos fica o soño, nada certo, de 
termos sido un día realidade". 
Nese-teor aparecen o anverso da 
Befa Durminte en.,, canon a duas 
voces coa vida triste de Lourdes, 
e o entroido de roupa gasta e ro
tos esplendores. Concluindo,· 
Risco recapitula ese asunto que 
vencella a galegos e latino-ame
ricanos, conforme o seu t1:ata
mento en Viaxes a América Lati
na ... : a novela como refacción 
da história colectiva e reconci
liación co pasado persoal. ---

Fica no ar o problema suscita
do ao remate do libro: unha es
colrna de indivíduos eternamente 
insatisf eitos e desencontrados, un 
cacique inxusto e neccsário rena
cido das suas cimas, baix.o espé
cie e nome renovados. • 

(l) ANTÓN RISCO, As metaformo
ses de Proceo, Vigo, Galaxia, 1989. 

(2) "Se isto tivese lugar nun teatro 
(Diálogo entre Roberto e Elena) -o que 
sempre sería posíbel-, faríase a escuri
dade ( ... )'', op. cit., páx. 221. 

(3) "Mais no presente do meu relato 
-que xa non sei calé- ( ... )", op . cit., 
páx. 109. E lembremos o parentesco 
que estes chiscas ao receptor teñen con 
l_?esposta a Matilde de F. Namxa, e ou
tros textos actuais. 

-
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CULTURAL 

Na sua nova faceta de "colunista 
cultural", o ínclito Alfredo Con
de obsequioume cunha andaina
da de moito carallo ("Dietario'', 
La Voz de Galicia, 19/10/90. 
páx. 33). Mais, coa sua prover
bial habilidade, se quixo tirar 
con bala, o certo é que todo que
dou en escopeta de feira. Nor
mal; ninguén poderá surprerider
se vindo o "varapau" de onde 
vén. · 

Por suposto, o feíto de que o 
señor Conde opine de min que 
son un mal editor, que non sei o 
que me digo, e máis, que tal vez 
sexa un "empresário escuro", 
non ten a menor importáncia; ou 
si, ben mirado, ven significar que 
.todo maréha a pedir de boca, é 
un bon sinal. Pero ocorre que -e 
por máis que todos teñamos 01oi
to que facer, e non contemos con 
tempo para estas trapalladas- o 
tal artigo ten un transfondo que 
eu coñezo ben, un transfondo · 
que aponta a un téma ·de moito 
maior calado, e que desde logo si 
é do r;neu interese. Haberá, pois, 

' que redactar unhas liñas para pór 
ao ex-conselleiro Alfredo Conde 
no seu lugar. 

"Rarezas" é o título da antedita 
coluna, e o abxectivo "rariño" o 
retrouso constan.te da cantilena: 
"¿ ... un país algo rariño?". E abo
fé que é o único no que andamos 
de acordo, o colunista e máis eu! 
Un país algo rariño ... si. 

O tema-pantalla do señor Con
de é a reportaxe que o mesmo 
xomal, La Voz de Galicia, publi
cou o Domingo dia 14 do pre
sente mes informando do fallo 
dos prémios "Leliadourai• e "A 
Biblioteca do Arlequín" e facén-· 

- dose eco das primeiras declara
cións do xurado. Como ex-poeta 
que -tamén- é, Conde basease só 
no referente ao prémio "Lelia
doura". 

E di: " ... non sei se é este un 
premio importante ou non. Coido 
que si. Os premios son importan
tes ben por quen os convoca, ben 
polo seu importe económico, ben 
polo xurado que o outorga; neste 
caso hai un ·xurado solvente 
composto por persoas como ... e 
eu congratúlome de que, tal xu
rado, lle dea un premio a tal poe
ta. Até aí todo normal". Ou sexa, 
Conde -que pontifica en canto ás 
características dun bon prémio 
literário: editor, diñeiro e xura
do-, salvando ao pleno do xurado · 
e pasando con pés de lá pola 
cuestión económica -curioso: 
non sei se a contia do prémio é 
pequena, grande ou mediana pa
ra el, ou quizá é que ultimamente 
desestima o diñeiro sen máis-, si
nálame a min "por eliminación". 
Exéelente e moi ori.xinal recurso 
literário, sen dúbida! Agora, de
finido xa o obxecto das suas iras 
-eu, Olegário Sotelo Blanco-, 
non haberá que citalo co seu no
me no resto do artigo (que habi
lidade! Fóra o chapeau, señores!) 

Mais, entusiasmado polo ben 
que entrou en fáriña, o noso co
lunista aperta o acelerador e ... 
adiante! Cana ao mono, que é de 
plástico! E daro, asi, un, dous, 
tres., catro parágrafos· de cana. 
Que que barbaridade de dec1ara
cións sobre os libros concursan
tes, sobre o mesmo libro gañador. 
do prémio; que con termos "tan 
denigratórios'', de declaralos ou-

UN PAÍS ALGO -RARIÑO 
RESPOSTA A ALFREDO CONDE 

tra editorial (?), haberia "cando 
menos" un "enfrontamento vis
ceral e a consabida polémica"; 
que que leitor "que non sexa un 
militante literario'; ousará xa· ler 
o libro premiado quer dicer, tras 
as ditas declaracións); que si, que 
aquí hai algo que non funciona; 
que, se de afortalar a nosa produ
ción literaria, de "dotala de can
les axeitados á realidade" se tra
ta, non haberá maneira de obter o 
obxectivo con afirmacións coma 
as miñas (" ... nin ós poetas lles 

· interesa a poesía ... haberá que 
optar por outros camiños ... os 
trinta volumes da colección non 
se venden ... ", etc., etc.); que aquí · 
algo pasa; que ·en realidade non. 
pasa nada, porque" ... noutros lu
gares do mundo ... ~ poesía é lida 
por un número abondo esmirria
do de cidadáns ... é -dende hai 
moito tempo minoritaria e ... sos
peito que non faría rico a nin
guén dende hai moitos anos". E 
así, suma e segue (de despropó
sitos). 

Pois ben: comentemos. Para 
comezar, ·ternos un "posíbel" 
erro, un "lapsus": Conde dá por 
~iñas as dec1aracións de Basílio 
Losada, a quen "salvou" da sua 
có~era no primeiro parágrafo! (a 

. razón "podería" ser o feito de ca
lificaren a Basilio La Voz de Ga- . 
licia como "editor", talvez ao 
xeito anglosaxón, talvez co signi
ficado de "director literario" de 
Leliadoura, ou cabeza visíbel da . 
colección ... ). No·n importa; por 
supos o suscrebo cento por cento 
as palabras do amigo Basilio Lo
sada, eu mesmo dixen algo pare
cido aquel dia, e cousas máis du
ras -na mesma liña- antes e des
pois da data de marras. Per(), en 
segundo lugar, hai xa algo "non 
perdoábel": o gran Conde perdeu 
o "bon estilo"; deixouse levar 
pola falácia e máis a mistifica
ción, e co "vello truco" de entre
misturar opinións próprias e citas 
literais "escollidas" (fóra do seu 
contexto), quixo levar a água ao 
.seu rego. E tal, o meu amigo, 
non é de recibo. 

Mais, que dixo Basílio Losada, 
que dixen eu? Pois, en catro pa
labras, que a poesia galega non é 
hoxe -en xeral- o que era hai ben 
pouco tempo; que baixou a sua 
calidade; que semella haber con-
fusión nos criadores, falta ele ma
duración nos seus poemas, exce
sivo afan pola publicación "co
mo sexa"; que, ademais, son 
moitos os que fuxen en bandada 
do seu xénero literário e patan á 
narrativa -con mediocres. resulta
dos, tamén polo xeral-; e que ... 
en lóxica consecuéncia, os ieito
res de poesia, "escaldados", "re
tráense", mercan menos poemá
rios e -pola forza dqs feítos, e co
ma os demais lectores- tamén 
menos narrativa: ¿E logo? Os da
tos están aí, ¿non me· deixa -nos 
deixa- opinar Alfredo Conde, o 
"garda do siléncio'' e máis da 
"ortodóxia" e do triunfalismo? 
Pois teno claro, o señor ex-con
seileiro, quen ben sabe que o da 
miña independéncia non é de bo
c.a! 

Certamente, non paga a pena 
seguir os pasos de Conde: , pin
chou no óso, si, pero só no tema 
escollido para darme o "vara
pau"; porque a sua verdadeira in
tención -como dixen no princípio 

OLEGÁRIO SOTELO BLANCO 

e explicarei axiña- é ben outra. 
Contodo, recordarei aquí ao "co
lunista cultural" un. par de cou
sas. ~ 

Ex poeta, narrador, intelectual 
"nacionalista", "político'', estata
lista, ex conselleiro de Cultura, 
"colunista ~ultural'', etc., o señor 
Conde coñece con todo detalle o 
panorama da edición de poesia e 
máis a posición de Sotelo Blanco 
Edicións nese terreo. E sabe, 
pois, que as editoras de poesi·a no 
Estado español as que editan en 
castellano, quero dicer; deixemos 
as galegas en paz, polo de agora
arrastan problemas: na tiraxe, no 
número e máis a regularidade de 
publicacións por ano, nos pre
zos ... na distribución (remítome 
ás próprias declaracións dos edi
totes na sua recente reunión en 
Madrid, aos dados oficiais do 
Ministério de Cultura, aos traba
llos das revistas .especializadas, 
etc.). E asi, por exemplo en canto 
á tiraxe, nomes 'de moito prestí-

. xio tiran só os exemplares co
rrespondentes aos seus subscrito
res; outras editoras -a imensa 
maioria, de certo-, entre 500 e 
1.000, e moi poucas ousan pasar 
desa cifra. (E todo iso, no "mer
cado" do castellano, dun tamaño 
desde logo non comparábel co 
galego.) 

!PLANEADA COMA 
UNHA APORTACimf 
-Á NORMALIZACióN 

DA CULTURA 
GALEGA, 

A PUBLICACION DE 
POESIA NON E MOi 

RENDABEL, 
PERO NOS NON 

PERDEMOS CARTOS 
EDITANDOA' 

"Leliadoura", non obstante, 
apresenta o seguinte curriculum: 
perto de trinta volumes editados 
( ou sexa, uns seis por ano), cun
ha tiraxe constante de mil exem
plares por título (o dobre no caso 
dos prémios anuais); deles, mé
dia ducia hai tempo esgotados, 
outra decena a piques de chegar 
á mesma situación, e nerigun -
nen sequer os máis novos- con 
máis de 300/400 exemplares no 
armacén. Que tal? Máis: do mes
mo modo que mantén o seu pré
mio anual, mantén tamén unha 
ratio precio/calidade material 
perfeitamente competitiva coas 
edicións de poesía en castellano -
e, asi m~smo, en galego-; difún
dese regularmente alén das nosas 
fronteiras, chegandq aos núcleos 
dos estudosos e e~pertos do xé
nero (quen unha e outra vez nos 
felicitan polo proxecto, a sua rea- . 
lización e os seus pasos até o de 
hoxe), e -seguindo estritamente ·a 
planificación primeira:- cos seus 
trinta títulos está xa "madura" 
para a sua proxección· a outros 
ámbitos e outras línguas. 

E LOGO,.,FACEMOLO 
MAL, SENOR CONDE? .. 

Pero é que non todo acaba en 
"Leliadoura". Sotelo Blanco Edi
cións traballa máis pola poesía 
galega: publica de cando en vez 
volumes "singulares" -especial 
deseño, ilustracións, tapa dura, 
coidadísima edición ... - con supe
rior. tiraxe e boa comercializa
ción (o último, As torres no ar, 
de Avilés de Taramancos); ten a 
colección "Vento que Zoa" -an
toloxias ou escolmas de autor ou 
de xénero-, até o de agora plena 
poesía (o último título, Reticen
cias ... (1986-1989), o libro pós
tumo de Carvalho Calero); inclue 
na súa colección Uf1iversitária -
"Estudos e Investigacións"
abundantes obras do xénero 
(Manuel Leiras Pulpeiro. Poesía 
galega completa, de Reimunde 
Noreña; Literatura galega me
dieval, de Xosé Ramón Pena; A 
bordo de "Barco sin luces" , de 
Luz Poza Garza ... ), e ... en fin , to
das as nosas coleccións -"Resga
te'', "Resgate 2", etc., etc.- apre
sentan moitas e boas mostras da 
poesía dos nosos clásicos e d_os 
autores actuais . 

Entón facémolo mal, señor 
censor-inquisador, quero dicer, 
señor ex conselleiro? 

Porque ainda hai que ter en 
conta outros factores: primeiro, 

_ que endexarnais a poesia de So
telo Blanco Edicións obtivo sub
vencións da Administración -
agás o apoio do Concello de San
tiago á dotación do prémio Lelia
doura do 1989, que asi dobrouse 
chegando ás 500.000 pesetas
nen doutras institucións; segun
do, que de acordo coa consabida 
política de independéncia total 
da editorial, e máis o seu critério 
de deixar á vontade dos criadores 
a liña lingüística a utilizar nos 
seus poemários, tampouco rece
beu o "visto e prace" da Xunta 
para a adquisición xeral dalguns 
exemplares nunha proporción su
perior a un de cada tres títulos 
publicados; terceiro, que -e tal
vez debido ao anterior- ternos a 
garantia de que os nosos libros 
chegan realmente aos leitores, 
sen perderse coma outros nal
guns . "caixóns" institucionais, 
quer dicer, teñen unha difusión 
auténtica. E cuarto: planeada co
ma unha aportación á normaliza
ción da cultura galega, a publica
ción de poesía certamente non é 
moi rendábel -e que xénero lite
rário, na situación actual do 
mundo editorial galego, é "moi 
rendábel"? ... fóra quizá do "libro 
de texto" para o ensino-, pero 
nós (polo menos até o de agora) 
non perdemos cartas editándoa. 

Todo o antedito son feítos, fei
tos comprobábeis, señor Conde, 
que rion palabras; e feítos que 
voste, seino, coñece. Así que non 
pretenda meter o ·medo aos leito-

. res ·de poesia, aos poetas en xe
ral, .ao gañador do prémio Lelia
doura en particular! Un xurado 
sério e solvente -e de toda a miña 
confianza- outorgou o prémio á 
Historia de Abadqn, · de Xosé 
Cermeño, e subliñou os. seus mé
ritos; eu editarei coidadosamente 
a obra e difundireina ao máximo 
na medida das rríiñas posibilida
des; e todo irá ben, estoo seguro: 
non hai, pois, problema . 

.Pero Conde ainda segue co seu 
artigo. Co acelerador a tope, sen 
'gardas á vista, lánzase "coma un 
louco" ... e claro: acaba no vala
do. Vexamos. 

Dous parágrafos, o último só 
para pechar a cantinela mantendo 
o de "algo rariño", xa que no an
terior "estaba todo dito". E que 
di o ex poeta, o ex conselleiro? 
Pois, logo dunha loa á poesia, 
solta o intrépido o decálogo do 
bon editor! Todo un sermón bo
tado a cachón: que hai que ser 
pacientes, abnegados, constantes, 
xenerosos, desprendidos ... Aluci
nante! Pero que sabe el da edi
ción de poesía, da mesma poe
sía? Que fixo Conde pola poesía 
galega? "Colunas culturais" co
ma esta? Por favor ... ! E non seria 
mellor que nos solta e o decálo
go do bon conselleiro de Cultu
ra? 

'> 

Mais· ao remate do parágrafo, 
por fin, álzase o pano e o colu- . 
nista ' mostra a patiña": velaqui 
xa a sua verdadeira intención . 
Forzando moito a sintaxe, singu
lariza entre os editor~s a un: So
telo Blanco. " ... porque a cambio 
gañan prestix.io: o prestixjo que, 
acaso, algunha outra das súas ac
tividades lle negan." 

Acabáramos! Insinúa Conde 
que eu teño "negocios escuro ", 
que a editorial "tapa' algo? Con
trabando, narcotráfico, trata de 
brancas, quizá? Santa inxenuida
de! (Pero tamén, que desvergon
za!) Tranquilícese o señor ex 
conselleiro: as miñas causas, os 
meus asuntos son claros, lexíti
mos, por suposto legais, e todo 
vai ben; estou libre de toda cul
pa, son un home de ben. Ainda 
que tal vez non todos poderian di
cer outro tanto non si? Ou debe
remos lembrar algunhas "mano
bras orquestrais na escuridade ? 
"Tácticas" para obter un impor
tante prémio literário, 'estraté
xias" para chegar a unha con e
Uaria? Ou mellor, onde esnifa a 
máis fina "coca' de toda Galiza, 
onde se poden lograr o favore 
das máis fermo as paisanas etc.? 
Por favor ... ! De calquer xeito, 
graciñas pola ua preocupación 
cara á miña humilde persoa. 

En fin: velaí o artigo do "bri
llan te" colunista Conde. Que 
pensar, daquela? Abofé que é to
do un carreiro, o deste. eñor. Pri
meiro coidamos que, quizá pola 
moda, entrara sui generis nun 
certo pensiero debo/e; despois, 
que talvez pasaba -tamén sui ge
neris, cfaro- a máis light da ten
déncias light; pero agora, debere
mos concluir que sinxelamente 
tolea? Tolea xa -por suposto, sui 
generis o señor Conde? 

País rariño, país rariño. Si. 

AMAIDAAÑA 

Dixen ao comezo que o interese 
de tal coluna estaba fóra dela. 
Dixen tamén que o exabrupto de 
Conde .tiña unha explicación, que 
non era a poesía ou o prémio Le
liadoura. Vexamos. 

Alfredo Conde está doído con 
Sotelo Blanco, iso é todo. E está 
doído por un artigo da miña sina
t u ra publicado en A Trabe de 
O uro (n 1; Xaneiro, Febreiro, 
Marzo 1990; pp. 97-101). O tftu-

1 , 

(pasa á páxlna 23) 
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Grappelli, deus de deuses. 
Grappelli, a máis tenra teste
muña da interioridade melódi
ca, cama de líberdade chea de 
deliciosas sensacións abertas a 
todos os sentidos. E que dicer, 
entón, se non hai fórmulas para 
convencer sen ouvir sen estar, 
en sentir, en beber de todo o 

que emana da sinfonía musical 
dunha ensibilidade real. Grap
pelli, deus de deuses. 

En Compostela xuntáronse 
ista emana todos os monstros 
€lo mundo nun 1 Congreso or
ganizado polo grupo Chévere. 
Monstros do máis variado calí
bre meteron o medo nos corpos 
das figuras humanas que desfi
laron polas dependéncias do 
Teatro Principal. Máis adiante, 
na escuridade da noite sen lua, 
alguns privilexiados poideron 
atisbar a unha flemática prole 
en formación panta mal que 
deambulaba pola zona clásica 
da cidade. 

helo Facal non para. E ista 
me ma emana retoma a Com
po tela para colgar no Currun
cho. Haberia que chamar a 
atención do incrépido crítico 
do mái afamado meios na
cionai para que compartiran a 
delícia de ollar cou as tan che-

(ven da páxina 22) 
rulo do mesmo e "De cando 
perdemo intelecruais naciona
listas e gañamo políticos e ta
tal ista ", e Conde non queda 
moi ben nel. 

Non ou arci autocitarme; re
mítome en mái ao artigo. Pe
ro si debo dicer que a preten-
ión do mesmo era -é- provocar 

un debate ério e rigoroso obre 
a ituación do proce o ge recu
peración e mais normalización 
da nosa língua e a nosa cultura, 
á vista de como andan as cou
sas hoxe. Falaba de responsabi
lidades, e citaba a Conde como 
un do exemplos negativos tan
to na ua traxectória como inte
lectual como na ua xestión á 
fronte de Cultura· dicia que foi 
un con elleiro verdadeiramente 
nefa to. Poi ben: manteño o 
dilo en todo o eu ponlos. 

Pero o debate que coido -co
mo tanto outro - nece ário non 
é obre pequena "rareza " ou 
"cou a · rarina "; é obre algo 
moi importante e debe er moi 
é rio (por mái que poida er 

tamén doro o). 
Non e t u m i egur de que 

Alfredo onde t ña a vontade e 
mái altura m ral, ética e ainda 
política necc á1iia · para partici

_par ne e debate. Pero e o si te
ma -a tortuo a vía, máis ben-

Deseño de Chelo 
as de contido e cor como as 
pinturas da nosa compañeira. 

E, tamén, unha queixa. Hai 
algun profesional da informa
ción que e pasa cando preten
de ser orixinal e suxire cousas 
en ton nen on. Concretamen

te, José Luis Alvite, quen dixo 
pouco máis ou menos que nós 
eramos sócios do Exército Gue
rri l leiro . "E iso non é ético", 
apontou Víctor, responsábel da 
Casa das Crechas 

para chegar á discusión rigoro
sa e válida é comezar con trapa
lladas ao xeito das "rarezas" e 
demais, adiante: haberá que pa
sar por iso. 

Ü UTRA "RAREZA": CARCERE 

VERDE, DE XAVIER Al.CALA 

"VERSUS" TERTIJLIA, DE XAVlER 

ALCALA 

No último número da revista 
Grial (n 107; Xullo, Agosto, 
Setembro 1990; pp. 406-408), e 
co título "Entre o cárcere e a 
tertulia", aparece unha reseña 
crítica sobre Cárcere verde, de 
Xavier Alcalá, asinada por Do
lores Vilavedra. É un traballo 
ponderado, obxectivo e hones
to na miña opinión, e eu ubs
créboo na ua totalidade. 

Di Vilavedra con toda clari
dade que Cárcere verde é sen 
máis unha parte de Tertúlia 
(Sotelo Blanco Edición, 1985), 
concretamente a chamada "no
vela interior", de aventuras, que 
e integraba naquela. E logo de 

demo tralo, conclue: 

"Se in i timo tanto ne ta 
cue tión é porque no parecen 
grave , tanto desde a perspecti
va puramente !iteraría como 
de de a comercial. De de a lite
raria, porque é un caso de pre
gu iza creativa e porque anula o 

. \.' 

CONVOCATORIAS 

V Prémio 
Anxel Fole 

A Fundaci·ón Caixsi galicia 
Claudio San Martín e o xornal 
El Progreso convocan o 5º /Pre
mio Literario "Anxel ·Fole", 
conforme ás seguintes bases: 

1.-- Elablécese un único pre
mio indivis!!:>le de 750.000 pe
setas. 

2.- Pode'fRn optar a el tóda
las persoas que o desexen, con 
traballos en galego ou en caste
lán, inéditos, de extensipón má
xima de cen folios mecanogra
fiados a dobre espacio e por un
ha soa cara, referidos a calquera 
aspecto da vida ou da obra de 
Ramón Piñeiro. 

3.- Os orixinais presenta
ranse por cuadruplicado, baixo 
plica, no departamento de Obras 
Sociais da Caixa de Aforros de 
Galicia na Coruña, Lugo, Fe
rro!, Santiago, Ourense, Ponte
vedra e Madrid, ou no xomal El 
Progreso (rúa do Progreso, 12, 
27001 Lugo). O prazo de admi
sión remata o 31 de marzo de 
1991. Os -redactores de El Pro
greso non poderán concorrer a 
este premio. 

4.- O premio decidirase en 

valor experimental de Tertúlia 
que tiña un certo interese pola 
súa estructura, pola maneira en 
queforon ensamblados os dous 
textos (con axuda dun ordena
dor) e por estudiar a reacción 
do público (¿recibiría a novela 
como dous textosindependen
tes? ¿como un único texto?). 
Todo isto pérdese agora e Cár
cere verde pasa a ser, simple
mente, unha novela de aventu
ras sen maior transcendencia li
teraria ou experimental. Desde 
a perspectiva comercial, porque 
nos sentimos. defraudados como 
compradores e como lectores: 
resulta cando menos curioso 
que o autor escamotee un dato 
fundamental verbo de Cárcere 
verde, a saber, que o libro é un 
extracto, unha selección dunha 
das dúas tramas desenvoltas en 
Tertúlia, privando así ó lector 
da liberdade de mercalo ou non, 
pero sempre co pleno coñece
mento de causa. E se o autor 
non xoga claro co lector (e isto ' 
non quere dicir que non poida -
pen o que deb~- xogar), entón 
non pode esixirlle nin boa aco
llida comercial nin cooperación 
textual". 

¿Que tal? Pola miña parte só 
engadirei un dato: Cárcere ver
de, 252 páxinas, está á venda 6 
precio de 1.255 pesetas; Tertú
lia, a novela nai, 400 páxinas, 

A indústria da imaxe, 
necesita de boas ideas. 
E as boas ideas, hai que 
sabelas representar. 

PRIMEIRO TALLER 
EN GALICIA 

SOBRE TECNICAS 
E ESCRITA DE GUION 

somos coñecidos 
na Galiza inteira 

pola nosa 
especialización en . 

libros galegas e 
portugµeses 

CINEMATOGRÁFICO 
A CARGO DE JUAN CARLOS PÉREZ LBRA 

G R U P O S O E 5 ou 1 O 
PA RTI CI PA NTES 

Informes e inscripción: 
LIBRARIA-SIRIUS: 

Praza do libro 
Telf. 26 63 77 
A CORUÑA 

República 
de El Salvador, 9 

Telf. 56 58 12 
SANITAGO 

TRAVESIA DE VIGO, 17. 
TEL. (986) 27.73 42 

Outras cidades consultar 

Lugo, na primeira quincena de 
maio, coincidindo co cabodano 
do falecemento de Anxel Fole. 

5.- O trab~llo premiado será 
publicado pola Fundación Caixa 
Galicia Claudio San Martín. 

6.- O xurado estará forma
do por persoas de recoñecida· 
solvencia, e será designado po- • 
las dúas entidades convocants. 

7.- Os orixinais non pre
miados non !les serán devoltos 
ós seus autores, nin as entidades 
convocantes manterán corres
pondencia sobre os mesmos. 

8.- A interpretación detas 
bases corrsponderalle exclusiva
mente 6 xurado que decidirá o 
premio. O feíto de se presentar 
-a este concurso supón a confor
midade do concursante coas 
presentes bases. 
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Ánxel Fole por Maside 

está tamén á venda: vale 880 
·(sen LV.E). 

Pero o asunto é: Cárcere 
verde está publicada pola edito
rial Galaxia; Grial tamén. E 
tanto a revisfa como a editora, 
non están baixo a mesma direc
ción, baixo a dirección de Car- · 
los Casares? 

Que pasou aquí? Unha proba 
de "autonomía" da revista? Es
quizofrénia na dirección? Unha 
mostra de "alta política edito- ' 
rial? Un "novo proceder publi
citário", como de müi di Can
de? Ou quizá é a "guinda", na 
tomadura de pelo aos leitores 

Sotelo Blanco Edicións, co
mo é lóxico, está na obriga de 
defender os seus intereses e ta
mén os intereses dos seus leito
res, e por suposto resérvase o 
direito a tomar as medidas 
oportunas, ainda de tipo legal. 

Mais a miña pergunta é: e ,, 
vostede, señor Conde, que opi
na do choio? Non ere que esta é 
unha boa "rareza"? Talvez un 
excelente tema para unha das 
suas "colunas culturais"? Non 
me dirá que entre colunistas e 
amigos non hai crítica ".por de
finición"! E os seus leitores, da
quela? 

País rariño, país rariño. Si, 
señor Conde. • 
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ACTOS · 

Solistas de Bach 

O grupo muniqués actua o 20 
de Novembro no Centro Cultu
ral Caixavigo cun programa 
que inclue obras de Telemann, 
Bach, Haendel e Puccini. 

CircuitosTeatrais 
en Fene 

Dese o pasado 13 de Novembro 
todos os martes ás 18 h. no Ci
ne Perla. 
Dia 20 Artello con "Batea" 
Dia 27 Moucho Clerc con "O 
códice clandestno" 
4 de Decembro. Chévere coa 
obra "Río Bravo". 

Teatro breve, 
teatro bravo 
Dentro deste slogan vanse es-

EXPOSICIONS 

Património 
Desaparecido 

Exposición montada por Enri
que Acuña e Xosé L. Cabo na 
Casa da Cultura de Monforte. 

Picasso-Guemica 

No edificio Sarmiento do Mu
seu· Provincial de . Pontevedra 
esta a berta a exposición "Pi
casso: os estudos sobre papel 
para o Guemica" 42 estudos so
bre papel realizados por Picasso 
para a sua máis famosa obra. 

ANUNCIOS DE BALDE 

Existe un idioma contra os im
perialismos lingüisticos, para 
que cada nación se comunique 
facilmente en pé de igualdade 
coas demais, sen someterse a 
línguas estranxeiras: o esperan
to, o idioma máis simples da 
terra. Clases gratis no Instituto 
Santo Tomé de Freixeiro (Vi
go). Venres de 6 a 7. Tfno.: 
(986) 23 16 40. 

Véndese piano marca Hupfeld, 
seminovo. Perguntar por Rosa
na en horário de ofici.1a (986) 
43 63 44. 

Mercoforno para cerámica e 
torno de egunda man. Chamar 
á hora de cear. (986) 42 57 01. 

Se quer imcorporarse a unha 
masa coral para interpretar 
cancións rusas, chame ao (986) 
22 44 57, á Asociación de 
Amistade España-URSS . . 

Licenciada en Filoloxia Gale
go-portuguesa, con total coñe 

trear proximamente duas obras 
de teatro en Compostela: 
Tagen Ata / versión teatr~l de . 
Eduardo Alonso e Manuel Gue
de sobre o texto de Ferrin. Un
ha mestura de Teatro e Cine 
(este dirixido pÓr Enrique Ba
net). Interpretación de Inma 
Souto e MigtJel Pernas. Ceno
grafia de lago Seara. 
A voz humana.de Jean Cocteau, 
interpretado por Marisa Soto e 
dirixida por Anxo R. Balleste
ros, autor de "Xogos de Da
mas". 

As grandes orquestras 

Ciclo organizado por Allegro 
Conciertos. 
Dla 22 de Novembro. Sinfónica 
de Novosibirsk. 
Dia 9 de Decembro. Festival 
Strings Luceme. 

Rodríguez Vilar 

Exposición de aguarelas e óleos 
até o 30 de Novembro na Sá de 
Arte. 

Xose Luis de Dios 

Pinturas e Debuxos no Museu 
do Povo alego e na Casa da Pa
rra en Compostela. 

Felipe Criado 

Pinturas e árámicas no Kiosco 
Alfonso de A Coruña. 

cemento da língua en todos os 
aspectos, oferécese para facer 
traducións, cori-eccións ou cal
quer outra actividade relaciona
da con esta especialidade. Inte
resados chamar ao (986) 25 20 
17, preguntar por Ana Maria . 

Xevale vende papel reciclado, 
artesanía maia, camisetas "me 
cago", "non V centenário", ma
terial das campañas "Amazo
nia", pegatas, chapas ... , pedidos 
ao Apdo. 22 de Monforte. 

Vídeo-amador madrileño dese
xa contactar con vídeo-amado
res galegos co fin de conseguir 
gravacións de TVG (filmes, do- 4 

cumemais ... ). Lois, Telf.: 663 
95 07, polas tardes. 

i,I V;-N~ 7A;~ ;:-P;É~O ,I 
O~ RISA 

1 Para, comprar, verder, 1 
1 Cél;mbiar ... diríxete a: 1 
1 ANUNCIOS DE BALDE I 

Tefl. (986) 43 38 86 _ 

L---------.J 
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IDEAs 

Pastor Alonso, alcalde de Noia 
"Recebimos presións, porque estamos no certo" 

MANUEL VEIGA 

e al é o motivo ~e. que vostede reu
na tantos ataques como todo o 
resto dos alcaldes de Galiza .xun

tos? 

Recébense presións porque se está no 
certo. Hai unha crua realidade frontal, o 
narcotráfico, o Sida, as mortes por sobre
dose ... E chégamos á conclusión de que 
só é posíbel frear isto contando coa pre
sión internacional. 

Noia é-un dos centros do narcotráfico 
ou isto é unha impresión propiciada 
polo feito de que vostede e a sua orga
nización sexan máis activos nas de
núncias? 

O que procura·n é dar a impresión de que 
isto é un problema de Noia, para despois 
dicer que·o alcalde está a desprestixiar ao 
seu povo. o certo é que hai moitos luga
res onde o narcotráfico é máis importante 
que en Noia, o que non· significa que en 
Noia non o seña. Noia sae en moitos mé
d i os :sobre todo no extranxeiro, aqui é 
máis difícil-, pero ocurre en toda Galiza. 
En mapas de moitas policias europeas o 
noso país figura como entrada de cocaina 
de Sulamérica. Hai quen di que entra 
máis por Andalucia ou por outros lugares, 
pero iso non é un consola para nós. · 

Vostede colabora coa DEA norteameri
cana. Por que os Estados Unidos esta
rian contra o narcotráfico e o Estado 
espanolnon? 

Os concellos son tamén responsábeis da 
seguridade cidadán e do orde público. Es
te é un problema internacional e ten unha 
resposta internacional. Dentro do próprio 
Estado faltan médios e ·sobran cegos. 
Desde o momento en que a droga perxu
dica á sociedade alemana, á británica ou 
á norteamericana, estes paises comezan 
a tomar cartas no asunto. Aquel cuase-to
mántico contrabadista · de tabaco que da
ba emprego, hoxe é un mata-viciños, por
que causa a marte ao seu redor e ade
mai s arruina empresas que non teñen 
máis capital que o seu traballo e que non 
branquean. 

Por que o Estado español non seria lo-
. go dos que toman medidas máis sé

rias? 

O branq1;1.eo de cartas, procedentes do 
narcotráfico, é un dos pilares da economia 
española. lso provoca unha gran permisi
vidade. Aquí hai criminais recoñecidos 
doutros paises sobre os que está solicita
da a extradición e non se lle concede. 
Gran Bretaña por exemplo p~diu a · de 

. ."Jhon Knigth e non lla deron. E tamén o 
caso de Natalie Rimi, por citar os últimos. 
Jorge Luis Ochoa foi estraditado a Colóm
bia, ·no canto dos Estados Unidos, como 
pedian. Ali foi xulgad6 por roubo de gan
do, pagou unha multa e saiu ceibe. Goya
nés ven de ser pasto en liberdade cunha 
fianza de trinta millóns que é o benefício 
que obt$n dun só quilogramo de cocaina, 
é como s~ a min me puxeran un peso. E 
vel '-Q-~én nomeado delegado para a 
d ~ º¡~~iza que empezou por dicer 
Cf1Je esta eri~o~ Labacolla, cando por aí 
¡;ndep entrar"ú s quilos pero do que se fa-

• ta é de' tbnel s. En resumo, que das al
;~aíltariHas a raga proveñen moitos car
ro qg~~~ n a financiar empresas. Os 
bono~ escuro son un gran refúxio para 
o diñeiro negro. 

Medo e anestésia 

Moita xente pergúntase se vostede 
rion ten medo? 

Todo o mundo ten medo. E ate certó pon
to é necesário para non cair na imprudén-

. cía. O que pasa é que esta sociedade es
tá anestesiada. Hai moitas cadeas de si
léncio, hai xente que se está beneficiando 
como nunca pensara, esa é a xente que 
máis medo m~te, .a xente que axuda a 
branquear, que fai que os pisos suban en 
dous anos o doble, iso é o que da medo. 

Nunha pancarta de viciños seus que se 
manifestaron hai pouco diante do con
cello estaba escrito: "Pastor tala dema
siado". 

O que se trata é de silenciar a unha das 
poucas persoas ou institucións que din o 
que, por outra parte, todo o mundo sabe. 
Os que levaban a pancarta eran parte dos 
que se benefician coa situación de permi
sividade que hai, xente que fixo moitos 
cartos e moi rápido. A eles, claro est.á, 
non lle interesa que se tale. Teñen moito 
poder e moita capacidade de compra. De 
feíto non é casualidade que · alguns xor
nais cambien a sua liña por uns anúncios 
e que lle adique ampla cobertura a deter
minada manifestación; na que estaba pre
sente, e isto é moi grave, nada menos 
que un diputado do PSOE, membro da 
Comisión de Xustícia e Interior e ali esta
ba tamén o cabeza de lista do PP. 

lmpunidade 

Os viciños, en xeral, entenden e apoian 
as suas acións? 

As famílias que non poden aceder á com
pra dun piso por culpa desta xente, as 
que teñen un tillo heroinómano que lle 
rouba na casa, cando non hai xente que 
os atenda, cando ven ademais que ape
nas existen unidades de tratamento de 
drogodependentes ou póñenlle atrancos 
ás que hai, pois eméndeno perfectamen
te. Agás alguns que saen beneficiados os 
demais comprenden e sofren as conse
cuéncias. O tema é moi preocupante. Un-

ha família que teña un rapaz de doce ou 
trece anos está coa alma en vilo, porque a 
droga ademais non respeita nen créncias, 
nen clases sociais. E estamos a ver só a 
parte superior do iceberg. Canta xente de 
trinta anos vai acabar coma se fose un xu
bilado? Porque un ionqui que ten unha 

· endocardites infeciosa, unha hepatita B, 
que calle unha tuberculosa e non falo xa 
do Sida, vai quedar incapacitado fisica
mente para calquer traballo . Haberá que 
plantexarse a idea de facer pensionistas 
aos drogodependentes, de modo que re
percuta na sociedade parte do benefício 
que o Estado obtén através do branqueo. 
A droga está a causar _un dano irrepara
bel. Hai empresas arruinadas porque ao 
caron se lles instalou unha competéncia 
que vende moito máis barato. Existen me
canismos de branqueo increíbeis, desde 
concesionários de automóveis, ate esta
cións de servício que funcionan asi, grá
cias a que existe unha grande impunidade 
fiscal. Se se revisasen as suas cantas ve
riase que é imposibel que teñan benefí
cios. Non é posíbel que un señor monte 
unha xoieiria con coarenta millóns cando 
non tiña cartas. lsto é un cancro, rompe a 
competéncia, acaba co interés polo traba
llo, polo esforzo e o que sube é a medio
cridade ..e a falta de escrúpulos. 

Cal é a sua situación ante o gran núme
ro de procesamentos que ten penden
tes? 

O control sobre o poder xudicial é absolu
to. Este é o modo, xa que logo, de desfa
cerse da xente que realmente quer facer 
política e cambiar un pouco as causas. O 
que se trata, en todo caso, non é de min, 
senón de que a sociedade está a adquirir 
conciéncia da ameaz_a· da droga. Non é 
casualidade que existan xa unhas asocia
cións de nais• contra a droga ou que . se 
celebren manifestacións de protesta. Ade:. 
mais nós traballamos en equipa e iso non 
depende . dunha ou outra persoa exclusi
vamente. + 

TRES EN RAIA 

RECORDATÓRIO 

G. LUCA DE TENA 

R 
odeados dunha abrumadora 
maioria de homes públicos que 
estiran a sua existéncia sen lér 

un maldito libro nen producir unha só 
observación de interese sobre o seu 
tempo, pode ser todo un acontece
mento escoitar algo tan exacto como o 
que acaba de sentenciar o alcalde 
constitucional de Vigo. O caso é de ce
lebrar. A xa longa história deste políti
co non permite reseñar unha agudeza, 
o brillo dunha frase, a grácia dun des
plante ou a elemental mercede dunha 
decisión intelixente. 

Por fin chegoulle o tempo. O político 
ven de anunciar a colocación de dous 
grandes bloques de granito nunha pra
za para marcar un fito na historia da 
cidade. Certo. No diário da vila que lle 
tocou governar nunca se fixo tanto pa
la macización, a compacidade e a abe
rración estética. O fito (para o caso se
rán dous fitos, ou duas pedras titas) 
lembrará o estrago da cidade, o asalto 
dos especuladores aos derradeiros re
cantos de baixo volume do mapa urba
no, a xeneralización das rasantes so
bre as irregularidades e abusos de co
renta e tres anos de fascismo arquitec
tónico, o império da patada nos collóns 
contra o recordo da convivéncia, a au
to-vergoña pela herba e aterra histéri
camente lapidadas para que os nenas 
non suban ás casas cos pesiños man
chados de aldea, o barullo universal 
contra a dozura de viver, sete clases 
de comandos con armas de guerra 
contra a espiral dos que marxina se
mellante monstro urbano, dez anos de 
governo dos que antano construian ca
sas do povo sen que unha concentra
ción de trescentas mil persoas poda 
dispoñer dunha biblioteca pública. O 
monumento a Vitoria Enmanuel, coñe
cido popularmente coma a máquina de 
escreber, é o fito romano da fealdade 
do fascismo. Vai listo este alcalde se 
eré que amparándose detrás do nome 
dun escultor ben pago e da colosalida
de do granito poderá borrar a sua uni
versal reputación de inc1Jlto e a sua 
pegada de incivismo e barbárie. 

~robabelmente contribuirá a que non 
se esqueza. • 

VoLVER Ao REGO 

O 4,2% dos cidadáns do Estado 
español non saben ler e o 25%, 
é dicer uns 1 O millóns, non utili-

zan nunc~ nen a lectura, nen a escritu
ra. Este tipo de persa.as, coñecidas co
mo analfabetos funcionais son máis 
frecuentes no grupo de idade com
prendido entre os 18 e os 35 anos. 

Se a isto engadimos o elevado précio 
dos libros, bastante máis caros que 
neutros paises europeos, poderemos\, 
comprender o verdadeiro sen sentido 
da sociedade na que vivimos. 




