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NON SÓ NON SE COM.PENSA A DÉBEDA HISTÓRICA, SENÓN QUE SE ACEITA UNH . 
. FINANCIACIÓN' UN 1 So/o MÁIS BAIXA DO AFIRMADO POLA XUNTA 

O 1.NSALUD CHEGA :DEBILITADO 
-

A participación nos orzamentos.estatais do INSALUD galega non será do 7,069 por cento como afirmou a Xunta, 
senón unicamente· do 6°/o, o que supón recibir un 15 °/o menos do anunciado. Ao non se .recoñecer tampouco a 

débeda-histórica xa hai quen augura _que _a bancarrota pode chegar no prazo de tres anos 

·A crise do CDG . 
agacha unha 
falta de 
normalidade 
noseu 
funcionamento 
Das públicas gabanzas e alou
miños por parte da Conselleria 
de Cultura ao director do Centro 

- Dramático Galego, até tratalo 
coma un delincuente vai só o 
espácio de dqus meses. Pero. en 

· meios do teatro galega, considé
ras~ que a utilización do espec
táculo Yerma para a campaña 
de Mario Soares é un incidente 
que esperaba a Xunta para pre
cipitar o cese. 

(Páxina 18) 

Santos O.ujo: , 
'Hai. ~mpresas 
de fóra que o 
único que fan ·é 
aproveitar as · 
subvenc1óns' 
Santo$· Oujo Bello foi quen no
meou tan axeitadamente ao 
Conselleiro Anxo Mário Carreña 
como Míster Catro por Cento. 
Algun tempo despojs tamén el 
seria Consel.leiro de lndústria, 
Comércio e Turismo no Governo 
tripár1ito. ·Este inxenieiro de t~le
comunicacións, fixo toda a sua 
carreira política en Ourense, pri
meiramente en UCD e despois 
na fundación de CG 

(Páxina 12-13) 

Consello de 
Cantas: 
PP 
e PSOE 
controlan· aos. 
controladores 
Populares e socialistas acorda
ron que. só os seus representan
tes .formasen parte .do--Consello 
de Cantas deixando tora aos na
cionalistas, como acorre en to
dos aqueles organismos que po
den realizar unha laboura fiscali-

. zadora. Carlos Otero Díaz, Nes
tor F. Feijoo ·e António Rey Lage 
polos populares e centristas e 
Miguel Anxo Crespo e Ma.nuel 
González Vidal polo PSOE, fo
ron os elexidos. - '(Páxina 5) 

Trabal lado res 
de Exminesa: 
parados como 
obre iros,· 
parados ~omo 
labregos · -
Dentro dun ano Exmrnesa terá 
clausurado a explotación minei
ra de Rubiás. Cantos de tonela
das de chumbo e cinc, e bastan~ 
te prata, teñen saído do subsolo 
galega cara Cartagena por ferro
carril desde Ponferrada, desde 
que en Xuño de 1977 comeza~ 
sen as probas de explotación. 
Agora, todo é .esterilidade, os 
obreiros tampou~o poderán tra
ballar as suas terr-as. 

(Páxina 7) 
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, A transferéncia do 
ln~alúd supón -unha 

baza po~ítica para 
Manuel Fraga, pero 
. nos próximos anos 

podese volver na 
sua contra pois 
comezaran as 

reivindicaCións ante 
a Xunta. Hai tamén 

quen afirma que 
pode ir a creba xa 
nos proximos tres · 
anos· entre outras 
causas porque a 

participación non é 
do 7,06 como se 
dixo, senón do 6 

por cento, 
preveendose, 

adem$is, o 
desembarco das· 
grandes mútuas 

privadas. 

NESTA SEMANA · 

A participación é dun 6% ~ non duri 7,06% como_ se dixo 
J 

· 0 ·111salud galego 
pode ir á quebra antes de tres anos 

A renúncia ao conceito de saude 
pública, o abandono da medicina 
de atención primária e a privati
zación de servicios coa entrada 
das trans-nacionais do!? se·g.Uros 
de asisténcia privada, son as 
previsións máis negativas ·da 
xestión do lnsalud pola Xunta do 
Partido Popular. · Nestas condi-

, cións, a recuperación final do 
sistema público da saúde non re
solverá os graves problemas es
truturais do seitor, agravados po
lo ave.ll~cemento da poboación. 

Un primeirio ano de caréncias 
materiais e problemas, é o vaticí
nio do proprio conselleiro de Sa
nidade e membro do · Opus Dei 
Manuel Montero formula para o 
lnsalud transferido. De feito, a 
participación nos orzamentos es
tatais da sanidade será do 6' por 
cento" e non do 7.069, corno 
anunciara o presidente da Xunta. 
A equiparación- entre o custe 
efectivo da sanidade e a poboa
ción protexida deberá se realizar 
no prazo de.dez -anos, pero mal 
comeza cunha rebaixa. "As con-

- dicións finanzeiras en que se· 
asume a tranfer.éncia son moi 
negativas -advirte Xan Cons, se
cretário Xetral do Sindicato Ga
lega da Saude, SGS-. A_s previ-. 
sións pódense calificar de. fraude 
xa que non atenden saquera a' 
abriga de igualar o gasto real 
coa poboación protexida. este 
anos falábase do 7 .4 por cento 
pero finalmente será só o 6 . En 
vez de darlle ao pais o que lle · 

·corresponde, fixeron ao -revés e 
fixaron unha porcentaxé despois 
de amañar 'un acordo. Asi é pre
visibel a absoluta ruina e crack 
do lnsalud antes de tres anos". 

É xeneral a coincidéncia de 

que un novo retraso desta trans- · 
feréncia poderia ser fatal. -"Des
de o ponto de vista, sindical, -en
gade Cons- o traspaso faise no 
momento portuno, e contramais 
se retrasase seria pior". 

O mesmo pensan médicos .da 
equipa de plar:iificación sanitária 

- G. LUCA DE TENA-A. EIRÉ 

do lnsalud galega, que prefiren 
non identificarse. " E positiva a 
transleréncia porque taremos 
por fin un aumento de custes e 
unha capacidade de xestión des
centralizada (sempre que non se 
vaia producir unha reprodución 
do sistema _centralista). Cunha 

poboación protexida real do 7,20 
por cento da do Estado , o lnsa
lud estaba a investir na Galiza 
da arde do 5,5 por cento todos 
os anos, o estaba supoñendo 
unha perda de máis de vinte mil 
millóns por cada exercício. O fei 
to de regularizar a obriga de aco
modar en dez anos o investi 
mento á porcentaxe da poboa
ción asistida que sinala a Leí Xe
ral de Sanidade, é un avanzo im
portantísimo". A dirección dun 
seitor social cun gasto inducido 
que duplica os 120.000 millóns · 
aumenta o poder poi ítico do Go
verno Autonómico. Como é posi
bel que non se lograse antes a 
transfréncia desde os dous go
vernos de Albor ou o de Gonzá
lez Laxe. "O feito de governar 
con maioria aumenta a confianza 
coa que a Xo,nta encara esta 
transteréncia. E maior a capaci-

, dade e a presión política que Po
de exercer no seitor sanitário'\ 
sumariza un membro da admi
nistración do lnsalud. Para Xan 

Cons do SGS a explicación debe 
buscarse só nun cambio de 
menta.lidade da dirección do 
PSOE. " Hai pouco impúñase o 
critério de que habia que conxe
lar as transferénda porque da
cordo co que antes pasara en 
Catalunya podiase disparar o 
gastro público . Pero á vista da 
experiéncia do Pais Vasco e An
dalucia, cambiaron de opinión". 
Xavier Suárez-Vence, que pacta
ra desde a Xunta de Albor, no 
ano 1984, a tran.sferéncia do IN
SALUD, considera que o actual 
acorde de traspaso "é unha baza 
política de Fraga". O ex-Conse
lleiro de Sanidade entande que é 
positiva desde o ponto de vista 
político e que "en termos xerais 
a asunción era inevitábel. "Fraga 
o único que fixo foi apontarse o 
tanto, porque non se pode estar 
20 anos discutindo se asumimos 
as competéncias ou non". 

Para Suárez Vence e un feito 
a existéncia da débeda históri
c~. pero que a situación do Go
verno Central impídelle asumila 
de golpe, porqué non poderia fa
cerlle fronte . A única forma de ·p S D CATO paliar esta situación, é, para o 

ARA O 1 N 1 . .Ex-Conselleiro, '1er a forza políti-· 
GALE GO ca suficiente para ir sacándolle 

contrapartida pouco a pouco ao 
DA SANIDADE governo central, tal como fai Pu-
A TRANSFERENCIA . Jol, que chega a Madrid e di: ne-

E, UN F. RAUDE·. cesito 30 mil millóns, se non esto 
vaise ao tacho. Logo pacta con 

FIXARON Felipe Gom;_ález e consegue o 
que quer". 

A .PORCENTAXE O que pode resultar da trans-
~ . feréncia para os riíveis socio-sa~ 

-~ DESPOIS nitário~ galegos, é pre·ocupación 
~ DE ACUÑAR O extendida entre os traballadores 
x _____________ , do seitor. "Son precisos grandes 
~ ACORDO · inv~stimentos, manter <:? seitor 
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hospitalário , mellorar a forma
ción e adicar máis fondos á aten
ción primária -resume o médico 
e alcalde de Noia Pastor Alonso-
. É imposibel que os do PP po
dan facelo pior ca o os do 
PSOE. O seitor público xa está 
parasitado polo privado e agora 
irnos asisitir ao desembarco das 
grandes mútuas, coma a Sanitas 
francesa. O PSOE só necesitaba 
unha excusa para atallar camiño 
cara o modelo USA. Xa con Er- · 
nest Lluch no 85 abandonou to
da idea de medicina pública." 

A pésima educación hixiénico
sanitária, o alcolismo nas idades 
máis baixas, e a desiguladade 
de servícios entre o meio rur-al e 
urbano agravaránse ainda máis 
se se xeneraliza a privatización. 
"O modelo polo que se tiña 
apostado no ámbito da Atención 
Primária, está en perigo -indica 
un membro do seitor de planifi 
cación da medicina ambulatória 
do lnsalud-. O Partido Popular 
non ten un modelo definido de 

OsEcroR 
PÚBLICO XA ESTÁ 
PARASITADO POLO 
PR~VADO E AGORA 
IMOS ASISTIR AO 
DESEMBARCO DAS 
GRANDES MUTUAS 
PRIVADAS 

Atención Primária, que é xusta
mente o que máis se necesita na 
Galiza. Pode estragarse comple
tamente o esforzo ¡ealizado es
tes anos para avanzar nunha 
medicina primária realizada en 
equipa. Pero non é crto que se 
estea a poducir privatización 
nengunha. Hai sinais de que se 
quere regresar ao modelo ante
rior pero todo o que se pode 
conseguir é privatizar a xestión, 

porque non se pode privatizar a 
garantia do direito de asisténcia 
que garanten tanto a Constitu
ción como a Leí Xeral da Segu
ridade Social, como a Leí Xeral 
de Sanidade. 

Pero non é necesário facer cá
balas sobre a privatiación que se 
anúncia. No programa electoral 
do PP considérase fundamental 
"descargar a presión sobre o sis
tema asistencial público e que se 
manteña un sistema asistencial 
privado da máxima calidade, que 
serita de referéncia e contrapun
to á oferta pública". Con estes 
fins proponse "manter a asistén
cia privada nas suas formula
cións actuais e por outro conver
tila nunha nova rrtodalidade asis
tencial, nunha parte financiada 
pala dedución fiscal para aque
les cidadans que a prefiran a ou
tras modalidades asistenciais". 
O programa leva a liña de priva
tización aos chamados pontos 
de atención continuada ou serví
cios de urxéncia aos que se invi-

3 

fi..TE DE AGORA O 
INSALUD INVESTIA 
NA GALIZA O 5,5 ºlo; 
AINDA QUE A NOSA -
POVOACION 
É·DUN 7,20 ºlo 
Df\ DO ESTADO 

ta ás grandes mutuas. 
Pero· a diferéncia do qué pode 

acontecer na Galiza despois das 
transferéncias, nos estados Uni
dos a regulación dos servícios 
médicos privados é moi precisa 
por parte da Administración. Asi · 
non se permite a concentración 
ou duplicación de servicios coma 
o do aparato de Tadiografia 
Axial Computerizada, coñecida 
palas siglas TAC ou co neme in
glés de scanner. "A concentra
cióñ de capital en aseguradoras 
e laboratório clínicos e cada día 
maior -indica Xan Cons- e a 
compra de aparataxe clínico pe
las empresas privadas é cada 

~ día maior". Desta comercializa
S3 ción da consulta e da clínica re
Q sulta unha práctica cada vez 
~ máis virada á asisténcia e máis 
~ lonxe da medicina preventiva o 

ta públicamente a licitar a9s inte
reses privados. "Dacordo con es
te critério -engade Pastor Alon- · 
so- irnos a .unha medicina priva
da coma a norteamericana, con 
mútuas xigantescas coma a Blue 
Shiefd Ot,J a Red Cross, que se
gundo a cuota oferecen asistén
cia de urxéncias, ambulatória ou 
servícios especializados. E para 
aqueles cidadáns que non poden 
pagar está a Medie Aid, a asis
téncia pública que é un auténtico 
desastre". 

Pero este xeito de emende.r a 
saude coma unha actividade 
económica máis, non pode apar
tarse da competitividade. As clí
nicas pequenas camiñan cara 
unha marte anunciada mentres 
as mútuas talan de reducir o 
custe do factor trabal/o, que des
vía a demanda de especialistas 
cara o Terceiro Mundo. Esta ten
sión maniféstase nos cadros mé
dicos que continuamente discu
ten cuotas máis altas por consul-

· que significa que a parte de Pro-
d u to Interior Bruto adicada á 
saude en xeral é cada dia maior 
sen que mellaren por isa os indi
cativos estadísticos da sanidade 
da poboación . 

As tran~feréncias traerán ta
mén cambios ao personal em
pr~a sanidade. Advírtese 
xa a conxelación anunciada de 
contratacións para o seitor públi
co ao ·tempo que as mútuas 
acentuarán até límites descoñe
cidos a competitividade entre es
pecialistas. Prevese tamén con
flitividade nas incorporacións 
dos hospitais provinciais que 
cantan con convénios privados 
superiores aos do lnsa/ud. Suá
rez-Vence, militánte de CG, pre
vé que "a baza política de apre
se ntar como un gran logro a 
transferéncia vai quedar mitiga
da nos próximos meses porque 
o lnsalt.1d desgasta. Agora co
mezarán as reivindicacións dirixi
das cara a Xunta e non van po
der arranxalas con retórica ou 
boas palabras". • 

ITARDE E CON POUCA SAUDE 

A disquisición sobre a calidade do acorde 
de transferéncia do lnsalud, que se 
anúncia de longa duración, non debe 
desviar a atención sobre o retraso 
histórico co que se vai producir. O xogo 
de engadar e negar a que viña xogando 
o Governo central conseguiu 
aparentemente o obxectivo de relegar 
por cansáncio toda alusión á débeda 
histórica que os partidos que hoxe tiran a 
pruma para asinar consideraban ante . 
irrenunciábel. A transferéncia do lnsa/ud 
prodúcese lago como un acorde sobre 
espácios de governo e competéncias 
entre a Moncloa e un ministério (modelo 
de relación subordinada no que fixo 
carreira o presidénte da Xunta), pero non 
entre o governo central e a Auton~mia. 

O retraso degrada a xustícia intrínseca 
do acorde porque o que se transfire é 
unha rede pública pragada de caréncias 
e en boa medida parasitada polo 
exercício privado da medicina. Non é 
di~icil concluir que o ql!e derradeiramente 

\ 

se entrega ao poder autonómico xa non 
tiña moito interés para o Governo 
Central. O sistema de sanidade pública 
está en discusión desde a década dos 
70, cando os intereses hexemónicos 
compraban que non poden poñer en 
coeréncia desde o Estado os vectores do 
crecemento da povoación, co do dereito 
universal á saude e o da perda de postas 
de traballo. A parte do Produto Interior 
Bruto que reclama o sistema médico 
medra até parecerse a un orzamento de 
Estado. os Estados Unidos detraen o 12 
por cento para saúde o que non lle 
impide ser un dos paises coa asisténcia 
médica máis desastrosa do mundo, "boa . 
para uns poucos, regular para algúns e 
pésima para a maioria" segundo unha 
expresión acuñada por eles mesmos. - · 

O Estado Español tira o seis por cento 
para a sanidade pública e non se pode 
gabar dun panorama mais optimista. 
Curiosamente, o governo Fraga formula 
coma ideal o s~stema norteamericano, 

arredor do que hoxe se levantan voces 
conservadoras reclamando a intervención 
do Estado. Pero a actual Xunta asegura 
que a virtude principal da merenda de 
intereses privados que se reparten as 
grandes mutuas nos Es1ados Unidos é 
precisamente a competitividade. No 
programa de Sanidade e Consumo do 
Partido Popular non hai unha referéncia 
só a atención primária, mentres o texto 
da proposta está inzado-de portelos para 
que bancos, compañías de seguros e . 

·empresas de planificación sanitária 
pasen e coman. Pois que coñecidos 
cacicatos médicos lle· serven de apoio 
incondicional e non poden alporizalos, 
suxiren acaso que o rendemento dos 
facultativos na~ institucións públicas de 
saude deixa moito que desexar, pero non 
di que moitos intereses privados 
parasitan desde hai anos a deficiénte 
rede de asisténcia pública galega (cos 
máis baixos indices de camas por 
habitante do Estado), desde cátedras ou 
ben pagas xefat.vras de servício que 
engrosan consultas privadas. 

Nada se lembra por certo da enerxia 
radical que se prometera para facer 
funcionar os servícios públicos. El non 
existén acaso hospitais modélicos do 
lnsalud, fóra da Galiza ou redes de 
asisténcia primária de coñecida 
eficiéncia? Por q~e lago se celebra a 
transferéncia dun lnsalud raquítico con 
cánticos á privatización e a chegada das. 
trans-nacionais da saude? Por ese . 
camiño conseguiremos ter un sistema de 
asisténcia pública residual, que ocupe os 
espácios irrendábeis recusados polo 
interés financeiro e que consagre a 
medicina coma un produto de consumo 
no que coincidan a inseguridade 
psicolóxica do enfermo coa venda de 
servícios e que recuse de plano a 
prevención (como fai Estados Unidos) 
porque do que se trata é de sumar cantas 
de reparacións antes que de mellorar as 
estadísticas de saúde. 

A ?lOSA DB1lA 

..:.... 



. Da roda da pataca· 
á competéncia das grandes rhútuas 

Unha ~e.dicina pública 
par~sitada pola privada 

Médicos e Veterinarios sempre 
tiveron fama de caciques e, ain
da · hoxe, son os·· dous principais 
estamentos acarreadores de 
votos. A sua participación ·na 
política galega é moi activa, até 
o ponto que son o colectivos 
que máis alcaldes aportan. 

É por iso polo que o ~eu peso 
nos partidos é, tra~icionalmente 
moi forte, defendendo, se ben 
ao caso, os seus intereses ben 
personais,·ben como grémio. 

Hai casos nos que un centro 
de saude estivo empantanado 
dur~nte anos e anos porque ·o 
alcalde era médico é el tiña un 
sanatório onde atendla aS¡ ur~ 
xéncias. Ao rematar o seu dila·
tado mandato pudose concluir o 
centro asistencial. 

Pero estes é un caso local, 
non ó únicoJ-..,nen o máis impor
tante, pois a verdadeira demen-

. sión da influéncia da clase mé
dica nos partidos da direita ga
lega; evindencouse na elabora
ción dos -m.apas s·anitários e 
non recue 
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que tiveron que facer 
os · distir'.ltos Governos ante a 
presi.ón dos coléxios· médicos. 

As primeiras negociacións 
para tranferir o lnsalud desata
ron tamén unha guerra entre 
distintas empresas de servícios 
médicos para situar a homes 
proclives aos seus intereses na 
X unta. 

Asi na etapa de Suárez Ven
ce como Conselleiro de Sanida-

de,· e cado xa estaba pactada a da vida profiSional. 
transferéricia, houbo un Intento . 
por parte de empresas médicas Os coléxios médicos e-as· em-
coruñesas para que o canse- presas hospitalárias tamén de-
lleiro de Sanida_de collese rnáis _ sataron unha forte campaña pa
protagonismo na Xunta, en de- · _ ra situar no governo Fraga a 
trimento de. Albor, pois eles unha persoa próxima aos seus 
pensaban que ia favorecer ao intereses, sabedores de que se 
centro médico La Rosaleda, ao . ia proceder· ao traspaso . do ln
qi.Je estivo ligado na maior parte salud. - • 

o deterioro da sanidade pública 
non obedece só a creba do mo
delo de asisténcia senon a sim
ples parasitación da rede pública 
de asisténcia por médicos priva
dos. 

O Estado contribue decisiva
mente a rasnferir servícios públi
cos cara o seitor.privado. Na Ga-

S U S C R ~ - B A S E 
AROSAtlBBA 

A 

... 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

(fara remitir a A Nosa Terra unha vez cube'rto en MAIÚSCU~AS) 

NOME .................................................................................................. . 
APELIDOS ....................................................................... ..................... . 
ENDEREZO ..................................... : ..................... : .............................. . 
TELÉFONO ............................... ~ ..................... : ........ : .......................... . 
POVOACIÓN ~ ..... : ........ •.• ............. : ...................................................... . 
Sus~rébame ao fceriódico A Nosa Terra por un ano/semestre ao précio de: 
Ga·fiza/Estado/ ortugal ........ ......................... ................ .... ..... .... .. 5000 pta/ano. 2600 semestre 
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a) Subscricións para o Estado españ"ol. 
O Talón bancário adxunto. · 
O Reembolso {máis 166.pta.) 

t>}_ Para o resto do mundo .. · · · 
O Cheque bcincário adxunlo. 
D Xiro lnternocionol o nome de A Noso Terro. Aportado 1371 - Vigo. 

PAGO DOMICILIADO, . 
NESTE CASO COBRIR OS DADOS DO BOLETÍN ADXUNTO. 
BANCO I CAIXA DE A-FORROS ............................ .. ... ... ................... .. .... ... .. ............. ........... . 
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Sérvanse tomqr nota de atender até novo aviso, e con cargo á miño -canto, os 
recibos que oo meu nome lles sexan apresentados por Promocións Culturois Gale
gas S.A. (A Nasa Terra). 

DATA ATENTAMENl"E (ASINATURA) 

A información que . paga a pena ter· . . 

liza son visibeis xa a preséncia 
da trasnacional francesa Sanitas, 
seguida en importáncia por Aci
sa e pota agrupación cooperativa 
AdfJs/as. 

Outras empresas interesadas· 
en se facer con partes do mundo 
da asisténcia son Humana /ne. 
dos estados Unidos e a asegura
dora suiza Winthertur. A Ameri
can Life Corporation, ALIGO, 
vende na galiza un seguro médi- • 
co que reintegra até o 80 por 
cento dós gastos ren consultas e 
medicinas. Unha das dificulda
des de introdución destas com
pañias privadas é o desconcerto 
que causan coa fi~haxe de médi
cos asi como pola distorsión que 
producen no mercado de serví
cios especializados. Moitos pro
fesionais quéixanse de que reci
ben cuotas cativas palas suas· 
prestacións asi como pala demo-
ra en cobrar. Pero o incomenen-
te principal é que a medicina pri
vada parasita desde os tempos 
da Dictadura o seitor público ao 
que utiliza no seu benefício. Os 
médicos internos residentes dos 
hospitais públicos están afeitas a 
ver notas co carimbo de consul
tas privadas nas que o titular, 
que é ao mesmo tempo xefe 
dunha especialidade, ordea o in
greso dun paciente privado na 
institución pública. 

Outra ·modalidade de introdu
ción de capitais trasnacionais no 
seitor médico é o de aportar 
equipas médicas ou instrumental 
especializado como capital. • 

,,,. 
1 
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GALtZA E M N DO-
• Manifestación a pral do porto de Ri~adeo (Páx. 6) -• A sanción a Stoihkov (Páx~ 8) -• A guerra 

- . dos condóns (Páx. 1 O) •A socioloxia r~ral _ (Páx. 11) · 
• Kuwaities. na Gran Br~taña (Páx. 14) , 

PARLAMENTO 

Dúbidas sobre a eficácia da laboura fiscalizadora do Consello de Cantas 

Controlar aos-controladores 
•A. EIRÉ 

Populares e socialistas 
puxéronse de acorde para 
que só os seus 
representantes formasen 
parte do Consello de 
Cantas deixando, deste 
xeito , fora aos . 
nacionalistas, como está a 
acorrer en todos aqueles 
organismos e institucións 
autónomicas que poden 
realizar unha laboura 

ción de recursos foi a que desa- _· 
tou o affaire do chamado "Caso 
Barreiro". 

Pactos CdG-CG 

A votación do ConseJlo -de Con
tas puxo de. manifesto como os 

_pactos entre CdG e CG come
zan a dar os seus primeiros froi
tos. -Asi o c~ndidato Rey Lage, 
perte·ncente a CdG foi votado 
polos c;ious parlamentários de 
Coalición Galega, que non 
apoiaron aos outros dous candi
datos populares. 

_ fiscalizadora. Carlos Otero 
Díaz, Nestor F. Feijoo e 
António Rey Lage polos 
popuiares e centristas e 
Miguel Anxo Crespo e 
Manuel González Vidal 
polo PSOE, foron os 
elexidos entre as 
acusacións da falta de 
garantías obxectívas de 
que podan levar a cabo o 

Carlos Otero Dlaz, novo presidente do Consello de Contas. 

O BNG apr~sentara tamén un- . 
ha terna composta polo ex c6n
selleiro de Economia, Carlos Me

_ lla e os profesores Franctsco 
Constenla e Enrique Martínez lle tentan impor o PP e o PSOE, 

e estes partidos. 
sello da RTVG e logo co Valedor. 
O pacto só a duas bandas non é 
a única posibilidade real, senón a 
única que escolleror:i PSOE e PP. 

Barreiro. ' 
Este exemplo mostra a concei

ción que populares e socialistas 
teñen das institucións autonómi
cas que deberán fiscalizar a la
bou ra da Administración: algo 
patrimonialista e, _por ende, ao 
seu servizo. 

Ampararse na suficiéncia de 
escanos parlamentários-para tra
tar de lexitimar unha institución é, 
cando menos, un argumento re
ducionista; sobretodo cando esta 
institución terá que investigar non 
só os gastos da autonomia, se
nón tamén os carto_s dos partidos 
políticos, al_go bastante, polo me
nos, delicado, para non deixar 
que sexari e~ses próprios partidos 
s·e investiguen en solitário. 

O primeiro contou co apoio· de 
Coalición Galega, mentres que 
os outros dous só foron votados 
polos parlamentários do BNG. O 
PSG-EG votaria en branco. · 

O socialista González Vidal, 
non moi ben visto profisional
mente, obtivo un voto menos 
que o seu compañéiro do PSOE. 

.. labor fiscalizador para a 
que foron eleitos. 

"Ao Valedor do Povo elexímolo o 
PP e o PSOE, é o noso Valedor, 
asi que ten que aceitar os Vice
Valedores que nós queiramos", 
con estas palabras definia un 
Conselleiro o actual contencioso 
que se está a dar entre o Vale
dor Xosé Cera, que se nega a 
aceitar aos Vice-Valedores que 

A eleición do Consello de Can
tas non ven máis que a incidir 
nesta sit1:Jación. Que sexa unha 
institución a imaxe e semellanza 
do bipartidismo, non quer dicer 
que fose imposíbel encontrar un 
ponto de consenso cos chama
dos grupos minoritáríos, pois nen 
sequer foron chamados a con
versar sobre unha posibilidade 
de acorde, seguindo a dinámica 
imposta desde o comezo desta 
lexislatura coa eleición do Con-

As palabras de X. M. Beiras 
afirmando que est~ria formado 
por ''tres Naseiros e dous Juan 
Guerra'', ia en relación precisa
mente coa financiación do PP e 
PSOE. Recordar que esta capta-

O Presidente do Consello, ou 
conselleiro Maior, será elexido 

·con toda seguridade o ex conse
Ueiro earlos Xi1berto -Otero Díaz, 
home con boa soa, pero que, 
presumibelmente, se vaf ver con
dic_ionado xa desde- o comezo· 
polos · partidos que propiciaron o 
seu nomeamento, como lle aco
rre ao Valedor Xosé Cora. • 

ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO 

RAZÓN E SEN-RAZÓN DO NACIONALISMO GALEGO · 

A exposición dos cadros dos noves pintores 
do noso nacionalismo está a ter éxito. Cores 
verdes, vermellas, brancas. Un gozo para a 
vista ; deseños atraintes, liñas dinámicas e de
trás, sempre, a silueta de Galiza, como reali
dade enguedellante, como móbil esbarante, 
como perpétuo arrecendo que intranquiliza. · 

Carlos Mella consegue inocular sospeitas: 
flOn somos inocentes os que mandamos ben 
en Madrid, ben en Santiago. Cora; o xornalis
ta Cora, tece e destace na sua crónica as te
as do alambique autonómico. Voltan as 
"Conversas con X.M. Beiras"; esfúmanse as 
rosas e os martelos, brilla o deseño da na
ción. Hai mais cadros a colocar nas paredes: 
difusas apoloxias de sistemas políticos desg
tastados . Pero outros son figurativos: estu
dos locais de revoltas agrárias, de cacicatos 
estruturais que reverdecen na podrémia das 
follas amoreadas en vitas inda "coveiras de 
ladróns!'. · 

A atracción do nacionalismo galego é indu
bidábel. Mentres sofre un eclipse o leninis
mo, mentres a socialdemocrácia perdeu toda 
credibilidade, mentres os "brancas" bullan as 
patacas na sua sempiterna sordidez de aca
paradores, o nacionalismo galega reluce, 
prosegue a sua xeira de quentar e alentar as 

. fjllos de Breogán. . 
Se os vellos -proxectos e as teorías libarais 

e socialdemocráticas contaban con deseños 
debatidos, o nacionalismo está a enfiar un 
paradigma sócio-económico, un aparello de 
nova malla e de seguro liño para pechar o 
copo. Este nacionalismo limpo de todo resto 

FRANCISCO CARBALLO 

rexionalista, é unha oferta democrática, sen go interno e internacional. Non _hai ideoloxias 
priviléxios de berce, nen de status. Democrá- para dirixir a humanidade; é a humanidade a 
cia real , participativa, que admite formas plu- que cria ideoloxias; críaas e destrúeas. Pero 
rais de colectivos en confluéncia nacional: cada humanidade asociada, nacionalizada, 
solidaridade co país, sensibilidade coa natu- determina e fai de seu. · 
reza, busca da paz, da Jgualdade e da res- Ante tanta razón, por que se invoca a sen-
ponsabilidade individual e colectiva para criar razón do nacionalismo? 
unha nova orde mundial de relacións igualitá- Houbo .un chauvinismo da nación-estado, 
rias entre os pavos e enfre os cidadáns. · orgulloso e invasor. Os dous prototipos deste 
· Hai xa unha experiéncia histórica na orga- chauvini,smo foron Fráncia e Inglaterra. A Es-

. nización económica: economía mixta, merca- paña e a Alemaña chegoulles ben, ·igualmen-:. 
·do fluído, producións compensadas, etc. etc. te: esta caste de sentimentos e de mentalida-
Este nacionalismo de visión humana e social, de. Houbo tamén certo nacionalismo dos po-
sempre en favor das persoas e non dos capi- vos sen estado que queria conxugar a sua 
tais . financeiros nen das multinacionais apá- · soberania e a sua sumisión a vellos impérios 
tridas. A tecnoloxia é para 0.s. homes e as ou monarquías · por motivos dunha tradición 
mulleres, non só estes para a tecnoloxia. _ nobiliar. Quizais existiron outras sen-razóns. 

Estamos na hora·dos pavos: cada terra po- · Hoxe, por fin, o nacionalismo dos povos sen 
de autorregülarse; pode e debe ser unha co- estado, o nacionalismo democrático, está ba-
munidade viva, consciente e capaz de diálo- seado na mesma razón e séntese libre, so

berano, capa'citado de ser por si mesmo e d,e 
relacionarse sen estreitez de ánimo. Todo en 
cada nación fala de autosuficiéncia: língua, 
criación cultural, solo e subsolo, história e es-

- ''HoxE, POR FIN, o 
NACIONAUSMO DOS POVOS 
SEN STADOt O NACIONALIS

MO DEMOCRATICO ESTA 
BASEADO -NA MESMA 

RAZON' 

cala. o· q'ue non se posue, comérciase co 
que se posue. O que ~obra, mercantilízase 
polo que falta. 

O nacionalismo galega ten consigo a ra~ 
zón; precisa de cámbíos internos e externos. · 
Por iso dialoga desde a esquerda; desde a 
nova esquerda democrática, plural, con orga~ 
nizacións múltiples e desde confluéncias que 
den forza: Como posue a forza do calor, só 
precisa a forza da infraestrutura que . lle dé a 
maioria. • 

•Electrificación rural .. A 
Xunfa e as principais empresas_ 

-eléctricas asinaron un convénio 
marco que permitirá a execüción -
dun plan que garante o suminis
tro _de enerxia suficiente a povo
ación rural galega. 

Este plan, a desenvolver en 
catro anos, cun investifTlento to
tal de 67 mil millóns de pesetas, 
contempla a existéncia dunha 

-rede de alimentación con eleva
da capacidade de transporte. 
Esta rede 

1 

nutrirá a outra de re
parto de ailta tensión que lle fará 
chegar a ,'enerxia necesária ás 
subestacions repartidas polo no
so território. Desde estas distri
buiráselle aos usuáribs median
te rede de média e baixa ten
sión. 

Os diversos govérnos autonó
micos viñeron anunciando año _ 
tras ano que a electrificación rur 
ral estaba rematada, pero ano a 

- ano as deficiéncias son maiores, 
senón en núcleos, que pésie á 
propaganda oficial ainda perma
necen sen fluído eléctrico, si na 

_ falta de ·tensión para que podan 
funcionar tanto os electrodomés
ticos corno as explotacións agrá
rias. 

Mentres Xunta e empresas 
negociaban este convénio, nos 
municípios de c_arball-edo e 
Chantada, centos de viciños 
permanecian por máis de 4 dias 
sen enerxia eléctrica a causa. do 
e.ontencioso que enfrenta a Fe=
nosa coa empresa local, Eléctri
ca de Carballedo. Ultimamente 
Fenosa, que tentou sen éxito 
comprar esta empresa, que 
conta cun salto con moitas posi
bilidades de explotación no ria 
Bubal, invadíra o territórío da 
empresa local, suminístrándolle 
aos antigos abonados da Eléc
trica. 

O seguinte paso foi pór UJl li-· 
mitador na sua rede de conexión 
coa empresa local para impedir 
que pasasen máis quilovátios 
dos que tiñan concertado. Asi, 
cando a demanda de tensión é 
máis alta que a que Feno~a pro-

. porciona, salta o automático e 
todos os usuários quedan sen 
enerxia eléctrica. · • 

. ·•Xulgamento de Francisco 
Rodr1guez. O dia B de Xaneiro 
vai ser xulga<:Jo en Compostela o 
profesor Francisco Rodríguez 
Sánchez, ao que se lle peden 
dous meses de arresto pola sua 
negativa a asinar unhas declara
cións realizadas en língua gale
ga nese xulgado e que lle foron 
apresentadas -en español. A 
acusación é de desacato e "in
sultos 'graves" a un funcionário . 

A Mesa Pela Normalización 
Lingüística considera que esta
mos diante "dun gravísimo pro
blema debido ao conculcamento 
dun direito básfco da persoas, 
como é o direito da opCión idio
mática. Direito colectivo e non 
individual''. . 

Por esta razón a Mesa pela 
Normalización Lingüística cha
ma a ''todos os persoeiros e gru
pos cidadáns con inquendanzas 
polos direitos cívicos da persoa, 
á-marxe d.a ideoloxia que· podan 
defender, a que coa sua presén
cia no xuízo, contesten e com
pulsen as graves deficiéncias da 
Admio!§Jración da Xustiza. • 

--------
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. M AN.IFE?TACIÓN CIDADÁ 

PSOE e BNG 
apresentaron emendas aos orzamentos 

·O· PP única forza 
que non apoia o porto 
-exterior de Ribadeo 
•A .. DIAZ AMOR/RIBADEO 

O pasado Domingo 23 un millei
ro de p~rsoas manifestáronse 
en Ribadeo esixindo , que no or
.zamento autonómico do vindeiro 
ano se consigne-unha partida 
presupostária para principiar as 
obras do Porto Exterior. · 
·. A manifestación partiu do Mi
rador de Obras Públicas, perto 
da Ponte dos Santos, e perco
rreu as principais ruas da vila pa
ra rematar na Praza do Campo. 

A cabeza da mobilizacióñ po
pular.- ian os membros da Comi
sión de Seguimento do Porto 
Exteribr, .formada polaS' forzas 
políticas con representación no 

· · Concello, ademai~ de represen~ 
tantes das consignatarias locais, 
da Cámara de Comércio e Con~ 
fradia de Pescadores. Fallaron 
os represen.tantes. do Partido 
P.opular que nori asinaron o ma
nifesto . de apoio á mobilización. 

. ,. 

Ao remate da manifestacipn, o.· 
.alcalde dé Ribadeo, o naciona-
1 i sta Eduardo Gutiérrez leu un 
comunicado da Comisión de Se
guimento no que se decía que a 
mobilización popular era "abso
lutamente precisa e mesmo ur- · 
xente''., "é J,1r.xente porque· a par
tir ~o dia 26 o Parlamento da 
Galiza discutirá e votará as 
emendas parciais aos presu
postos de l991, de xeito que to
dos os grupos parlamentários 
terán que se pronunciar sobre 
as duas apresentac;ias, unha do 
PSOE e outra do BNG, propo
ñendo unha cantidade para 
obras no Porto Exterior de Riba
deo, xunto coa elaboración-dun 

" estuc:,io técnico, e esas toron as 
· promesas do Cons~lleiro da 

COTOP cando se reuniu con
nosco o pasado 6 de Abril'!. 

De seguido Eduardo Gutiérrez 
reteriu-se ao estuc:fo apresenta- . ' 
do o pasado Xoves e no que se 
dicia que tecnicamente é viábel 
o Porto Exterior "e isto é impor
tante por canto que é a primeira . 
vez que a Administración reco-
ñece esa viabilidade". · · 

O alcalde referiuse a conti
nuación ·á entrevista sostida con 
Guiña o 6 de Abril; "xa antes de
sa data foron nomerosas as 
·xestións, mesmo houbo unha 
pergunta parlamentar do depu- , 

somos coñecidos 
na Galiza inteira 

.Pola ·nosa 
e.specialización en 
. libros gal egos e 

portugueses 

Praza do libro 
Tel(266377 
A CORUÑA 

República . 
de El Salvador, 9 

Telf. 56 58 12 
SANTIAGO 

· tado Alberto Feixoo. Xa antes a 
COTOP adqui(ira o comprom.iso 

· de elaborar un estudo que lego , 
non foi válido, e por iso se acei
tou o devandito 6 de Abril unha 
prórroga para elaborar outro que 
es.taria rematado a finais de 
ano, ~unto co c·ompromiso de in- . 
clusion presupostária". 

Para rematar a leitura do co-
. municado o alcalde ·nacionalista · 
referiuse. ao creciménto de Riba
deo indicando que o Porto Exte- . 
rior é viábel desde o ponto de 
vista comercial "sostemos ago
ra que é tan necesário para .Ri
badeo como o foi no .seu dia a 
reivindicación da Ponte ·dos 
Santos. Se mantemos o activis- · 
mo e o interese polso próprios 

·as-Untos qué pon de r.elevo a 
mariifestaci(m de hoxe, o Porto 
será unhq realidade, porque non 
hai nengun atranco que. poda 
ser removido pola vontade deci
dida de todo un povo". . 

A Comisión de Seguimento 
está á espera do qu.e ócorra cas 
duas emendas que se apresen
tarán ao Orzamento· en relación 
cunha reivindicación ribadense 
que. o é de toda a bisbarra. 

Posfos en contacto cos mem
bros da devandita Comisión, si
na1aron a este semanário que 
non se descartan outro tipo de 
mobilizacións para conseguir 
"algo que é tan importante para 
o crecimento e o futuro de Ribá
deo". · · • 

A DE"Z AN~S DA APROBACIÓN DO ESTATUTO DE AUTONOMIA 

DÉCADA INCERTA . . -""~ . 

ENCARNA OTERO . 

! . 

Van aló dez anos desde aquel 21 pe Decembro en 
que o Estatuto foi referendado, cunha escasa parti
cipación do pobo galega. O · nacionalismo, con ra
zón, non consideraba válido e polo tanto non 
apoiaba, un Estatufo moi inferior ao aprobado xa 
no 1936; aquel, cunha ampla participación popular, 

. aun povo que demostraba asinon ser apático, mais 
$i particip.ativo cando sab~ qúe. é p~ra mellorar o 
seu "status". Este, o ~e 1980, só podia considerar
se como unha mera descentralización administrati
va, analisando a fondo o seu contid~ compet~ncial. 

A sua xestación xa tora longa e difícil; o Governo . 
. español, centralista, quería rematar co próceso au
tonómico comezando por Galiza, a quen non que
. ria recoñecerlle a categoria de nazón histórica. 

Mais o que compre hoxe é ver e analisar o que -
foron eses dez anos e onde está a autonomía.gale-

. ga no ano 1990; esta, parad.oxicamente governada 
por un partido, o .PP, anti-autonomista, defensor do 
"Estado Central" e á sua cabeza por un home, Fra
ga, que fixo toda a sua carreira política en Madrid e 
que .tivo que "resignarse" a vir a governar Galiza 
porque na Moncloa, por via democrática, polos vo
tos, non entraba; que define a España como· pai e 
a Galiza como nai collendo como modelo a família 
xerárquica, que ten o Parlamento "conxelado" coa 

....... 
'A AUTONOMIA GALEGA 
·. _NO ANO 1990 ESTA, 

PARADOXICAMENTE, 
GOVER~ADA POR- UN PARTIDO 

ANTIAUTONOMISTA' 

-
complicidade do PSOE co que reparte prebendas 
nese bipartidismo negociado nas numerosas visi
tas que realizou á Moncloa; que opta por viaxar e 
por negociar, en rebaixas cue$tións tan importan
tes para G·aliza como as autovías e o traspaso do 
1.NSALUD; que tala do1 Senado como Cámara terri
torial mais nen se atreve a comentar a necesidade 
de reforma constitucional para a ampliación do 
marco competencial estatutário. 

E mentres Galiza, sen capacid~de para renego
ciar a sua situación na CEE, problema acuciante 
posto que está xa ocasionando que os seus secto
res produtivos, agropecuár~o. pesqueiro e comer
cial non podan medrar e competir en igualdade de 
condicións; que o seu tecido industrial sen investi
mentos ·de .capital galega poda, nen sequer, manter 
os postes de traballo de que xa dispon; as suas 
clases traballadoras vendo cada dia menos empre
go e poder adquisitivo; a sualíngua e cultura amea
zadas por idiomas e culturas alleas. 

Este retrato de "realismo social" estatutário signi
fica para o nacionalismo a confirmación da aposta 
feita no ano 1980 de que este Estatuto non valia; 
mais tamén a responsabilidade de saber que sé 
con forzas política autóctonas, nacionalistas, Gali
za terá posibilidade de ser soberana, forzas polfti
cas nacionalistas e de esquerdas que como o BNG 
ven medrar en aceitación popular, en número de 
votos, o seu proxecto político; que debe plasmarse 
algun dia nesa Galiza de seu, pola que o "proxecto 
comun" ofertado polo BNG a todas as forzas políti
cas e sociais de Galiza, conquira quizá no próximo 
balance feito no ano 2000 achegar os anceios dun
ha parte importante do povo galega a unha forza 
política ampla, frentista, representativa dos verda
deiros problemas e das necesidades do país; onde 
o Parlamento, organismo lexislativo, estexa com
posto só por forzas políticas galegas e onde o exe
cutivo solucione os verdadeiros problemas que o 

-. país ten planteado; e mesmo onde o aparello xudi
cial faga en galega e execute, tamén en galego, 
estas mesmas Leis. • 

Encama Otero forma parte do Consello Nacional do BNG. 
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P.ECHE EMPRESARIAL 

Centos _de traballadores quedarán' sen traballo na min~ 
e tampouco poderán cultivar as terras que quedaron arrasadas-

Dentro dun ano pecharán as mi_nasdo Cebreiro · 
•PACO ARRIZADO/ LUGO 

Dentro dun ano Exminesa 
terá clausurado a 
explotación mineira de 
Rubiás, situada a nove 
quilómetros de Pedrafita 
do Cebreiro. Centos de 
toneladas de chumbo e 
cinc, e bastante prata, · 
teñen saído do subsolo 
galega cara Cartagena por 
ferrocarril desde 
Ponferrada, desde qu~ en 
Xuño de 1977 comezasen 
as probas de explotación. 
Nesas datas a reserva de 
mineral situábanse entre 
os 7,5 e os 1 O millóns de 
toneladas. Agora, tanto 
baixo a terra, como a 
quilómetros á redonde da 
mina, todo é esterilidade, 
os obreiros quedarán sen 
traballo na explotación e 
tampouco poderán 
traballar as suas terras 
desertizadas. 

Aqueles labregos de antes, hoxe 
asalariados de Exminesa, verán 
cair os meses de 1991 con preo
cupación. "Desafiáronnos coa 
expropriación e nós démoslles 
os terreas por un pasto de traba
~lo . Agora verémonos sen traba
llo, sen terras e sen nengunha 
outra causa de que viver'', afirma 
un dos traballadores. 

A plantilla da empresa é de 
396 traballadores, entre especia
listas e técnicos . Moitos deles 
pasaron nos últimos 15 anos de 
seren labregos a seren asalari a
dos, temendo agora polo seu fu
turo. Os que viñan xa do Bierzo, 
afeites a collar o autobus en bus
ca de traballo alá onde o hoube
se, é algo diferente. 

A moitos dos traballadores 
oferecéraselle un pasto na mina 
a cámbio das suas terras. 

Nun primeiro momento, parece 
que Exminesa cumprira na maio
ria dos casos, pero logo desdíxo
se. "O Director que estivera can
do as negociacións foi cambia
do, asi como parte dos mandos, 
comezando a cambiarte de pos
ta de traballo. Se estabas no ex
terior, como Jora pactado, metí
ante para a mina, dándonos 
duas opcións: ou aceitar ou mar
charnos. Alguns entramos e, ou
tros, tras de probar seis meses 
fóronse con só 45 dias de paga 
por ano. Comezaban as mano
bras da empresa. A expectativa 
cambiounos como labregos e co
mo operários", afirma un viciño 
da zona qu~ foi traballar a mina. 

'Quedamos moi mal' 

"Aqui en Rubiás e en Zanfonga", 
comenta outro, déixannos moi 

mal. A maioria andamos dos 40 
aos 50 anos e non podaremos 
xubilarnos nen irnos ter onde 
buscar traballo. Antes traballaba
mos no agro e· iámonos defen
dendo mal que ben, agora ~evá
ronnos os prados e o número de 
vacas que podemos ter reduciu
se, polo menos, a unha terceira 
parte". · 

O peche non vai repercutir só 
en Rubiás, Zanfonga, Veiga ou o 
Acivo, as aldeas que máis perta 
quedan da explotación , senón 
que se vai notar tamén en P~ 
drafita, vila que sofreu un gran 
auxe, pero tamen nos concellos 
limítrofes pois moitos dos traba
lladores proceden de Becerreá, 
As Nogais, Doncos, San Pedro ... 
que recolle un autobus que sai 
de Lugo. 

Unha comerciante de Pedrafita 
afirmaba que "ímola botar mC>ito 
en falta''. Pero tamén hai quen 
toma as cousas con máis tran
quilidade. Asi , un vixiante da mi
na, con acento do Bierzo, con
testoume con un "eso din" cando 
lle comentei se era certo que ia 
pechar a mina. 

Reunió ns 
coas Administracións 

O pasado dia 3 de Decembro 
reuníase o actual comité, forma
do por 6 representantes da CIG, 
4 de CC.00. e 3 de UGT, para 
estudar o impacto que vai ter na 
zona. O ali tratado foille plantea- . 
do o dia 13 deste mesmo mes ao 
Conselleiro de lndústria nunha 
reunión á que asistiron represen
tantes dos traballadores e da Ad
ministración castellano-leonesa. 

Nela falouse de posíbeis inicia
tivas para paliar a repercusión: 

BICICLETAS E' 
APARELHOS .DE EXERC ÍCIO 

80 ANOS 
t. O SEU SERVIZO 

R/ do Progresso, 87 
R/ do Bom-Home, 71 

OURENSE 

un proxecto de turismo de mon
taña; facer sondeos mineiros nas 
zonas limítrofes; necesidade de 
que as Administracións autonó
micas afectadas esixan do gover
no central que os traballadores 
de Rubiás podan acollarse ás 
medidas de reconversión do sec
tor de niinaria do carbón, con xu
bilacións anticipadas ... A máis 
disto a CIG fixo un chamamento 
á unidade dos traballadores para 
facerlle frente á situación, para 
conseguir que se crien postas de 

· traballo alternativos. ' 

'AGORA IMOS SER 
PARADOS POR 
PARTIDA DOBRE; 
LABREGOS 
PARADOS E 
OBRE IROS 
PARADOS', ASIERA 
COMO SE DESPEDIA 
UN TRABALLADOR' 

O próximo 15 de Xaneiro vol~ 
tarans.e reunir todas as partes. 

Non é que falte o material en 
Rubiás, non. A decisión de aban- · 
donar a explotación débese a un 
estudo apresentado por Fraser. 
Española S.A. en Marzo de 
1990. Amáis de diversas hipóte
ses sobre a evolución do rendi
mento económico, aponta que 
no período 1987-89 houbo un 
fortalecimento da demanda, pero 
desde que coí!lezaron logo a .tru-

. CHAME AO 

TLF. (986) 43 36 24 

E SOLICITE 

AS NOSAS TARIFAS 

PUBLICITÁRIAS 

A •OSA !IBBA 
PERIODICO GALEGO SEMANAL 
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tuar os prezos de venda do cinc, 
.entanden que a explotación des
de 1992 se faria con recursos 
sub-económicos, ao ser o custe 
da explotación superior ·aos 
1.500 dólares tonelada, polo que 
consideran a explotación como 
inviábel. 

'A empresa · 
está a pasar de todo' 

Os traballadores consideran 
que a empresa está a "pasar de 
todo". 

'.'Unha proba", afirman, "é que 
meten no posto de enxeñeiíos 
a uns vixiantes. Como non sa
ben por onde andan é-un perigo 
para os traballadores. Un enxe
ñeiro, do xeito que está hoxe a 
causa non se mete dentro nen 
tolo". · 

"Claro", comenta outro traba
llador, "fan xefe .do relevo ainda 
que sexa a un burro con orellas 
ben longas. Cando pensamos 
que estamos ben nunha galeria, 
hai un fund.imento e, secadra, 
atrapa a un relevo ali". 

Esta situación débese; segun
do os traballadores "a que desde 
que se fixo un acelerón na pro
dución non se levaron as causas 
cos métodos de antes. Se antes 
rechaban a$ cámaras . baleiras 
con material estéril, o que resta 
despois do lavado· do mineral , 
misturado con cimento, agora 
non ne·bo·tan cimento, enchendo 
só con escombro" . 

Tamén fora da mina hai ·sinais 
escandalosas da codícia de Ex~ 
minesa. Viciños de Rubiás que 
teñeA as -casas con tendeduras 
perigos·as agardan o informe do 
arquitecto de Ponferrada que 
trouxo a própria empresa. 

Todo o lugar está a uns 200 
metros das cámaras de mineral 
que, unha vez quitado, ao tardar 
en fac~r o recheo, motiva que as 
casas sufran un desprazamento 
vertical. 

Estes problemas nas casas 
veñen senda nabituais desde 
que comezoü a funcionar a 'mi
na. As denúncias dos viciños fo
ron múltiples, sobretodo contra 
os quilos de dinamita que poñen 
en .cada barreno. 

Exminesa xa mercou algunas 
. destas casas, pero outros ainda · 

agardan a que se solucione o 
. seu problema. 

As perdas contabilízanse tamén 
nas augas. Desapareceron fontes 

. e cortáronlles os manantios ·e os 
regos aos prados, sen que se ce
lebrase ainda xuízo, e os lodos 
arras~ron fincas e fincas. 

A empresa afirmá ter unhas 
compañias de seguros, pero es
tas ainda non se ·fixeron cargo. 

O problema dos barrenos é 
tan grande que tiveron que pe
char os comedores da empresa 
e·, agora, os traballadores van 
comer aos bares , pagando só . 
100 pesetas, o resto pono Exmi
nesa. 

A história destas minas é unha 
história na que tamén hai que re
xistar sete mortos. Uns foron en 
trabarlos exteriores por con ta · 
doutras empresas, outros nas 
galerias ... E quedan centos de 
persoas ma~ncadas, a niaioria 
dos traballadores con perdas de 
ouvido, as terras arrasadas, unha 
esperanza frustrada, a percep
ción c;te quen levou a- tallada foi 

. Ponferrada e Vilafranca, e unha 
arela de encontrar unha saída 
para os · traballadores e para a 
zona.que ninguén ve nadafá!2il.+ 
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8-A ROSA TE1UlA _/ 
-Nº 459-28 DE DECEMBRO DE 1990 

SITUACIÓN_ LABORA~ E ELEICIÓNS 

O comité de -empresa .form·ause cos mempros independentes en ·minoíia 
A dirección da Xunta ~o .por.to coruñes n'égaSe a 
recoñecer aos deleg8doS dé CCOO e UGT · 

:• M.BERTOJO/A CORUÑA da ao longo deste períodO. 
Estes trabaJladores, fixos e en 

nómina desde aquela de~envol
ven ·as funcións de maquinistas 
ou celador, ainda que seguen a· 

, - figura~ a efei~os da empresa co_
mo pións especialistas. Unha 
sentéricia da Maxistratura de 
Traballo da Coruña abrigaba re
centemente á dirección ao abo
no desta diferéncia de funcións, 
tras sendas reclamacións de am-

As Federacións Provinciais 
de Transportes e 
Telecomunicacións de 
CCOO e UGT -
denunciaban, .hai uns dias, · 
a _obstrución e a prática 

· antisindical da dirección da" 
Xunta do Porto coruñesa 
-negativa ao 
recoñecimento dos cinco 
representantes eleltos de 
CCOO e UGT-, e graves · 
incumprimentos en ·matéria 
de emprego: falta de 
respeito aos princípios de 
igualdade, méritos, 
capacidade e publicidade, 

presa fai público un calendário 
laboral -complementário ao que 
xa tiña elaborado- para píóns es
pecialistas ás -orde.s directas dun 
celador. Conforme se aproxima
ba o xuízo en · Maxistratura, xur
c;:len unhas vacantes para cela-

. dores autorizadas· pota Dirección 
Xeral de Portos. · 

As bases do concurso -sen · 
precedente na empresa- constan 
dunhas probas físicas, califica
das polos trabal!adores "como 
para Geo's", e unha parte de co-

Páramo, nen o presidente, Xe
sus Pintos Uribe, auténticos res
pons.ábeis desta situación, tan 
nada por arranxala. Existen ver
dadei ros "reinos de Taifas", xe
nuínas máfias, dentro dos dife-· 
rentes colectivos depe.ndentes 
da Xunta qo Porto". · 

A partir das últimas eleicións 
sindicais, celebradas odia 2 de 
Novembro,' ás que concorrian 
CCOO,' UGT e unha candidatura 
independe·nte --segundo os dele
·gados de CCOO, afíns á e·mpre
·sa-, queda constituído o comité 
de empresa: tres delegados de 
CCOO, dous da UGT e catre in
dependentes. CCOO e UGT es
tabelecen unha alianza maioritá
ria no comité. A dirección da em
presa negase a recoñecer a es
tes delegados: proibición de em
pregar o rexisto, negativa á con
cesión de horas sindicais, ape
sar de non ter impugnado as 
eleicións no momento da sua ce
lebración, "De feito explica un 
membro do comité-, ali estaba o 
xefe de persoal como delegado 
da empresa e a sua sinatura nas 
actas". 

- asi como a non 
p~rticipación c;:Jo comité na 
selección dos contratos 
temporais: -

. Segundo .o comunicado, o porto 
da Coruña "$ un dos que ten os 
salários máis baixos, a plantilla 
máis curta e máis do cincuenta 
por cento dos traballadores reati =' 
zan funcións superiores como 
maquinistas de gruas, celadores, 
·oficinistas, etc., sendo a sua ca-
tegoria de peóns especialistas e . 
que, ao reclamala, -son represa
liados". Por último, denúnciase a 
exis-téncia dunha gratificación 

. semestral en forma de cheque 
no colectivo de gruas, . estab-ele
cida pola dirección do porto, e 
non contemplada nos presupo_s-

. tos oficiais do. organismo. 

Os pions especialistas. . _, 

O primeiro de ·Marzo de 1985, a 
Xunta do Porto coruñés estabe
lece contratos en práticas r.eno
vábeis para pións especialistas 
na sección de grua_s -para a ca
tegoria de maquinista-, é na sec
ción de celadores gardapeiraos -
para a categoria de celador. Tres 
anos máis tarde, os traballado
res quedan vinculados á empre- · 
sa por tempo indefinido. Segun
do consta no primeiro dos con
tratos, un exame permitirá o ace
so á categoria profisional acada-

OEPORTE-E~PECTÁCULO 

bos colectivos. 
"A partir desta senténcia, -si-

nalq. un dos traballadores-, as 
actuacións da dirección pódense 
calificar como de duras. Nunha 
denúncia posterior, ternos aduci
do un cámbio substancial nas 
·condicións deJraballo: de trinta e 
sete horas e média con cómputo 
trimestral en xornada partida va
riábel, te'mos pasado a cuarenta 
'en turno fixo, sen perceber o dei 

- ñecimentos: matemáticas, física, 
xeometria ... , n.un prazo case 
imec:!iato. Só se apresentan dous 
membros dos colectivo que non 
tiñan asinado a demanda: apro
ban. - Simultaneamente a esta 
convocatória, aparece outra par
te xefe de celadores. "A arbitra
riedade e o interese da empresa 
por cartas per~oas son manifes
tos -comenta un dos delegados-, 
a única proba que fixo foi un di-
tado". -

- por cento de turnicidade e un 
vinteeinco por cento de nocturni
dade. Hai vinte dias, os doce tra
balladores do colectivo de gruas 
receben unha carta persoal da Represión Sindical 
dirección, a seis deles recoñé-
cenlles a cat_egoria, os restantes Favoritismo e caciquismo son 
están a seguir como pións. A · termos empregados polos dele-
empresa esetá hoxe máis dividi- gados ·de CCOO para definir as 
da que nunca: é o resultado das actuacións da: dirección da em-
accións desta equipa de direc- presa. "Non existe diálogo nen-
ción". gun coas forzas sindicais -apon-

No caso dos celadores, a em- tan-, nen o director, Xosé Luís 

RECIBEMENTO DOS MA~_IÑEIROS DE NAMIBIA 

Pola contra, a empresa reco
ñece a eleición do presidente e 
secretário do comité de empre
sa, ambos da candidatura inde
pendente, sen ter existido unha 
convocatória oficial de reunión 
do comité, e a que só asistiron 
os catro membros da devandita 
candidatura, autoproclamándose 
con representatividade por riba 
-do.s membros de CCOO e UGT. 
Tras un contencioso na Maxistra
tura, a empresa ten que recoñe
cer a sua calidade de membros 
ao comité de ·empresa e unha 
nova distribucción de cargos . 
Contodo, de novo a obstrución 
ao computaren horas sindicais a 

· estes delegados moi por riba das 
reais. 

Nunha asemblea xeral convo
~ cada, hai quince dlas, polos de
ffi legados independentes -en hoº ras de traballo e propiciada pola 
~ dirección-, preténdese revocar 
~ ao resto dos delegados dos seus 

Satisfación no recibimento dos rriariñeiros. o último 9·rupo de cargos, votando ali mesmo unha 
23 liberados poJo governo de Namíbia foi_recibido en .Vigo o pasado dia 22 po- nova distribución. Dos oitenta e 
los seus familiares que abriron várias botellas de champán en plena rua. O día catre asistentes, oitenta e tes vo-
16 chegaran a Santiago outros 114 mariñeiros. Só os capitáns e primeiros ofi- tan pola confirmación dos car-
ciais permanecen no país africano agardando o xuício - gos. • 

A SANCIÓN DE STOICHKOV 
O mundo· do deporte-espectáculo foi ao Ion- -
go dos tempos un . méio idóneo para confor
mar ó ánimo das masas ao redor dun ideal 
socio-político de~diversa índole. 
· As mesmas olimpiadas gregas, tantas ve
ces loubadas no seu_ esprito, supoñian o en
frontamento das polis viciñas, e frecuente
mente rivais, conseguindo a categoria de·he
roi o gañador; a loita entre o homS"e a bestas 
no circo romano representaba, . en última ins
táncia a vida ou a morte dos escravos ante a 

. rexouba dos seus opresores: 
· · Nun xei~o máis pintoresco na Constantino
pla acodiase aos xogos portando as cores do 
partido que colmaba os ánimos .do especta
dor, e xa no noso século, o fútbol actuou de 
sedante púpular na· loita . contrá das dictadu
ras (Mundial da Arxentina no 78 ou Eurocopa 

- española nos sesenta). Ainda que, as máis 
das veces_, os espectadores acadabav o re
sultado apetecido polos prog~amadores do 
circer, algunhas outras escapábanse das 
mans adequerin·ao unhas consecuéncias 
dantescas; tal é o caso do -suporters ingleses 
que, de exaltados patriotas, pasaron a s·er a 

VITOR MÍGUEZ 

vergoña nacional, o do último (afortunada
mente por moito tempo) partido de España 
en ri~or; onde O$ reiterados . asubies a Fer
nando Hie·r(o mostraron que os siareiros, d~
nantes que enardecidos españois como pre
téndian, eran galegos. 

No·,caso das nacións sen estado isto acusa 
.a diferéncia de qu~ adoita P ser o público 
quen, de xeito .expontáneo, manifesta o seu 
parecer, convertindo o encentro mm acto de 
afirmación da identidade própria. Os intentos 
de manipulación, na mairande parte destes 
supostos, cae arite o ímpetu da cociéncia_in
dibidual, e digo na mairande parte porque, en 
ocasión, o xuício .democrático dun povo, sus-· 
tituiese polo capricho artificial qos poderes 
fácticos. Asi aconteceu recentemente co xo
g ad or búlgaro do- F.C .. Barcelona, Hristo 

-·Stoichkov. A agresión realizada pOr este xo
gador ao colexiado Urizar Azpitarte no parti
do de supercopa xogado .coAtra o Real Ma
drid, (agresión en toda a regla desde o ponto 
de vista l~gal e de simples espectador) levou 
.ao·que o supendesen por seis meses. 

Ante _as presións, incluso extradeportivas · 
.que se extenderon pala sociedade ctalana 
polo que calificaban como "aldraxe do cen
tralismo", o Comité de Competición decreta
ba unha sanción "á medida ,das posibilida
des do Bar~a": dous meses de inabilit~ción e 
unha multa simbólica. 

Pero o que para outros clubes seria un fa
. llo bendito, para Núñez e os seus seguia ·a 
ser 1,m agrávio centralista. . . . 

Co novo fallo Núñez chegou a talar de 
"afrenta al poble catalá", afirmación que le
vou consigo a aparición dunha rastra de áde
sións que culmin?ron co acto no que o diri
xente socialistas R.aimon Obiols, facendose 
sócio do Barc;a, andaba a percura de votos 

: para as próximas municipais., . 
As declaraciór1s de Núñez (elemento ca

racte~!zado pota sua flata de critério e perso
nalidade) valéronse ·do sentimento lexítimo 
dun povo para realizar os próprios intereses. 
Por este camiño difícilmente o F.C. Barcelona 
poderá, tal como pretende, representar con 
dignida.de ao pavo catalán. • 

Q MELLOR DOS MUNOOS 

Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 

Felipe González 

O de Marta Sánchez, por 
máis que o afirmen algunhas 
crónicas expertas na loubanza 
gtatuita, non _foi un éxito. Os 
mariñeiros de 1990 non son 
os esfameados soldados de 
'tempos de Abdel Krim que 
non coñecian máis mundo que 
o da sua parróquia. Aos solda
dos norteamericanos no Viet- , 
nam tamén lle preparaban 
verbenas, pero ao final só 
aceitaban a heroina. Hoxe non 
é tan fácil sobornar a9s xóve
nes. 
. O de Marta foi patético, 

amén do innomeabel machis
mo que encerra. Os aplausos 
non daban saido, alguns mari
ñeiros queixáronse de ter que 
traballar o doble para preparar 
a festa e outros preferiron sair 
de compras. 

En Marrocos houbo unha fol
ga xeral con 2 ou 100 mortos 
que os xornalistas polo Oeste 
andan moi imprecisos. A Feli
pe González non lle custou , 
pésie a_todo, entregar un cré
dito de 125 mil millóns de pe
se tas a Hassan . Pagouno 
máis caro Cuba a quen o Es
tado español lle ret i rou os 
acordes de colaboración polo 
asunto da embaixada. 

Os leitores lembrarán que a 
masacre rumana de Timisoa
ra non foi tal, senón unha das 
máis xigantescas manipula
cións de imaxes contemporá
nea. Resultou un feíto escan
daloso, anunciado, probado e 
público. Pero aos responsá
beis dos médios de comunica
ción desta parte, semella non 
importarlles. No aniversário da 
rebelión, repetiron as imaxes 
de Ttmisoara coma si nada. 

O novo Polo de Volkswagen 
anúnciase .en folletos con no
ves dispositivos anticontami
nantes. Motor de inxeción con 
regulación electrónica moi 
pouco contaminante. Cataliza
dor que evita as sustáncias 
contaminantes nos gases de 
escape e outros elementos 
que nos . preparan para un no
vo ecoloxismo. Mágoa que o 
folleto diga tamén que todos 
estes dispositivos non están 
disponíbeis no Estado español. 

Xosé Luis Blanco, director da 
Radio Galega, negouse a que 
a apertura da emisora á publi
cidade sirva para introducir o 
castellano. Os anúncios envia
dos son traducidos na própria 
casa, cando ·é necesário. Un 
bon exemplo que deberia de 
seguir urxentemente a TVG. 

As televisións privadas, pola 
sua parte, xa amasaron a sua 
alternativa. A profesionalidade 
deixou sítio aos escotes e ás 
minisaias nás locutoras de 

. continuidade que deben ser 
, féminas, púberes e con bon 

xarrete. • 

1 
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... e Feliz Nadal 

·O novo tramo SANT.IAGO -PADRON fai ainda máis· comeda e feliz a sua viaxe 
pala auto-estrada 

as 
AUTOPISTAS DE.I ATIANTICO 

C.E.S.A. 



10~A_Nº~-~-~_;nu._DE_DE_CE_MB_RO_. D_E1_99_0~~--'-~~~~~~- ~~'~~~~~~~~~~~~~ 
P.ONO .PONLLO 

¡" 

STARSHIP ETERNIA 
DE HE-MAN. 
MATTEL 

••1 ·•& kf 1 

NENA MIA. 
BERJUSA 

IJ·l·}i 

.,. 

Pérdense os tabus, ·pero permanecen-. 
os reflexo~ machistas 
. A campaña do condón 

- choca coa 
despreocupación dos 
mozos polo embarazo 
•M. VEIGA 

A campaña e a polémica subse
gu i nte sobre o tema dos con
dóns está a dar lugar xa a várias 

--· -- - . 

consecuéncias. Amáis óbvia é a 
desaparición do tabú que pesa
ba sobre a própria palabra, susti
tuida no vocabulário público polo 
termo de preservativo ou por ou
tros máis picarescos como o de 
calcetíns de viaxe .. 

A segunda é a desaparición 
do tabu sobre o obxecto e o te
ma en si. Non é preciso remon
tarse a moitas xeneracións atrás 
para lembrar o mistério que ro
deaba a este método anticon
ceptivo entre os xóvenes. Un 
condón era un obxecto estraño, 
oculto, tocado con temor, coma 
se posuise algun efecto conta
xioso. A aparición dun condón 
era motivo de escándalo ou de 
risas nerviosas, segundo quen 
realizase o descubrimento. 

O cámbio de mentaLidade re
fléx~o un chiste das últimas se
manas: 

Unha nena de tres anos dille 
a u.nha amiga da sua mesma 
idade. 

-Encontrei un condón nun pátio. 
-E que é un pátio?, resposta a 

outra. 

Rechazo nos xoves 

t:·· . PREZOS 
~~'DE XOGUETE 

A campaña do condón choca, 
con todo, cun certo desdén entre 
os xóvenes, especialmente entre 
os que están no trance de reali
zar os seus pnmeiros contactos 
sexuais completos. 

Nestas situacións hai que su
perar a timidez e conseguir o 
acordo entre ambas partes, ho
me e muller, o que non resulta 
doado de por si. Introducir a 
maiores un obxecto extrafío, non 
demasiado agradábel e que por 
ri~a pode interrumpir a situación 
ou clima, imprescindíbel nestas 
primeiras relacións, non parece 
agradábeL 

Para poder cumprir as ilusións· dun neno, reunimos 
a maior exposición~venda de xoguetes. 

Todos, todos, están aquí. E·cun prezo ••• de xoguete. 

UVI MOBIL CHABEL. 
FEBER 

l·l·j}j 

SUNCHAKM BARBIE 
MAGIC VAN. MATTEL 

•·t·\-}I 
SALON DE BAILE 

MAGIC DANCE. MATTEL 

114-kl 
TERRAPOD PHANTOM BARBIE ELEGANTE. DISCOTECA CHABEL. 

DE HE-MAN. MATTEL ·DE G.I. JOE. MB MATTEL FEBER 

Eltkl *·IC-tl lfj}j 1pg.¡.}j 
' 

COCHE CONVERTIBLE 
BABY FEBER 

11·1·}1 

NORDOR DE HE-MAN. 
.MATTEL 

IKtx-fl 
RESERVA DE XOGUETES 

AGASALLO DAS PILAS NOS XOGUETES ELÉCTRICOS 

"BILLAR AMERICANO 
FAMILIAR 1'LUJ011

• CHICOS 

/ 

Diferéncia 
entre homes e mulleres 

O rexeitamento adoita a ser 
maior no caso dos homes. Para 
as mulleres o risco de embarazo 
é o máis grave. O método anti
conceptivo axúdaas a paliar un 
duro handicap. 

Aqui entra en xogo un factor 
decisivo a todas as idades: a 
despreocupación do varón pala 
prevención do embarazo. Os xó
venes de sexo masculino dos 

·que talamos, de idades com
prendidas entre os 14 e os 18 
anos, deixan ver as claras esta 
opinión: "iso é causa delas, a 
min que me cantan"; dita coa 
irresponsabilidade, pero tamén 
coa sinceridade da xuventude. 
Cos anos apréndase a disimular 
mellor esta atitude. • 

·) 
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Q "FUTURO DA SOCIEDADE RURAL 

NON SOBRAN LABREGOS, FALTAN ALTERNATIVAS 
~ . 

Nos últimos tempos a economía capitalis-. 
ta está metida nunha fase de remodela
cións de cara a afrontar con éxito para a 
ideoloxia dominante o futuro imediato, ·e 
criar as condicións necesárias para a sua 
persisténcia no tempo. Toda esta série de 
reestrutu.racións vai traer consigo, (xa o 
está traen do) a destrución ou degradación 
dunha parte importante do mundo que co
ñecemos, á canta de destruír a atividade 
económica que o mantén vivo. 

Sobra dicer, ainda que compre non o 
esquecer, que a economía de libre merca
do móvese exclusivamente polo benefício, 
e está totalmente planificada en función 
do mesmo; polo tanto e no caso concreto 
que nos atinxe: a agricultura, rexerase por 
un modelo planificado fundamentalmen,te 
pola agro-indústria. 

As remodelacións previstas para o sec
tor produtivo agrário; eliminación de pro
teccionismo, liberalización do comércio, 
etc., levan intrinsecamente á destrución 
da explotación familiar agraria, e con· ela a 
degradación ate o indeterminado da estru
tura social quexeraba: o mundo rural. 

UN POUCO DE HISTORIA 

É óbvio que a sociedade rural está en re
gresión desde a revolución industrial , pero 
por outras razóns ben diferentes, e, en to
do caso, nunca faltaron sectores para ab
sorber este excedente laboral , non obs
tante, nos últimos anos o camiño a seguir 
por este excedente foi variando pouéo a 
pouco até chegar á situación actual. 

Vexamos: 
Até o ano 1960 seguiu habendo sectores 

para absorber o excedente laboral rural, en 
areas industriáis do próprio país ou doutro, 
pero nunhas más condicións e con moito 
sofrimento por parte destes "exiliados". 

A partir dos primeiros anos da década 
dos 60 e até o dia de hoxe veu a época 
de modernización cara a "Europa próspe
ra", que trouxo consigo unha transforma
ción nas explotacións agrárias, e na pró
pria estrutura produtiva agrária, que trai 
como consecuéncia que a produción 
agrária absorbe cada vez menos xente; 
así , no Estado merma a povoación activa 
na agricultura nun millón de persoas en
tre os anos 75-85 coincidindo xa de cheo 
co crise industrial , e cun fenómeno ben 
coñecido: o paro. Empezan aqui os pro
ble111Ps para os encarregados da planifi 
cación do sistema co "que facer" con este 
excedente humano. 

SITUACION ACTUAL 

Podemos dicer pois que a situación ac
tual está marcada polos seguintes condi
cionantes: 

1.- Excedentes de produción é man de 
obra na agricultura. 

2.- Situación de crise industrial: paro. 
3.- Necesidade, por razóns alleas ao 

sector, de aforrar cartos no mesmo a 
dous niveis: 

a) reducir os investimentos da comuni
dade en agricultura. 

b) necesidade crecen te de abaratar o 
coste, da alimentación, co obxectivo de 
frear a inflación e baixar o IPC á costa 
deste sector, ainda que moitas veces non 
o consigan. 

Poderíamos engadir aqui outro factor, 
ainda que menos importante, que é a ne
cesidade que teñen as sociedades _urba
nas de incrementar o espácio, para poder 
"disfrutar do campo" e sair do agóbio es
tresante que se vive a diário neste tipo de 
sociedades: déronse canta de que necesi
ta·n sítio. lsto provoca un novo fenómeno 
que poderíamós descreber como a "utili -
zación urbana do espazo rural". · 

Estes condicionamentos deixan clara 
unha contradición: É necesário para o sis
tema destruir a actividade económica que 
mantén a sociedade-rural, pero ao mesmo 
tempo, debe manter ª. sociedade rural en 
estado "vexetante" para que non ere pro
blemas nen conflifo social, nianteña o 

XAVIER GÓMEZ SANTISO . 

meio rural vivo para a utilización urbana e, 
por riba, se pode · ser sen gastar un peso 
ou gastando o mínimo posíbel. 

Tamén é importante matizar que para o 
sistema manteras comunidades rurais non · 
é unha opción económica, senón social; e 
ainda que lle interesa a este nível, non vai 
ter · máis importáncia que pode ter un mu
seu ou unhas ruínas prerromanas: non son 
necesárias para o sector produtivo. 

Ao nível produtivo, dicer que non é a ex
plotación familiar agrária a que produce os 
excedentes xa que o 80% da produción 
ven xe_rado polo 20% das explotacións 
que hoxe éstán traballando no sector. 

- 'No cAso DO Noso 
PAIS, DEBIDO A GRANDE 

PORCENTAXE 
DE POVOACION RURAL 

EXISTENTE, O PROBLEMA · 
AGRAVASE ATE O PONTO 

DE QUE PARA NOS 
AMAIORIA 

DAS 'SOLUCIONS' -auE SE 
NOS OFERECEN 

PARECENNOS RIDICULAS' 

MÉTODOS A SEGUIR PARA 
CONSEGUIR ESTES OBXECTIVOS 

Esta situación cría unha dualidade nova 
no meio rural , pódese 

dicer que crea dous níveis de habitali
dade do agro: o mundo rural e o mundo 
agrário cuxa diferéncia é o manter ou non 
unha actividade económica de base. O 
que se va~ pretender coas novas normati
vas é reducir ao máximo o segundo, man
tendo, a ser posíbel, o primeiro potas ra
zóns antes ditas. 

Así ternos: 
a .- A nfvel agrário investimentos por 

parte do FEOGA orientación en todo o 
que sexa abandonos de pr9duc1ón, redu
ción de explo~acións, etc., e ao mesmo 
tempo programas de incorporación de xó
venes a actiyidade agrária para telas en
ganchandos ao meio pola difícil amortiza
ción dos investimentos realizados e sen 
opción de aceder a outro mundo laboral 
(paro encoberto) . O próprio mercado vai
nas eliminando da actividade económica 
real (coa política de prezos, etc.) e ao 
mesmo tempo seguen atados á actividade 
e ao meio. · 

b).- A nível social oferecimento de fal
sas alternativas, sempre encamiñadas á 
sociedade urbana: turismo, artesanía, pro
dutos autóctonos e seguramente un que 
outro salário social. e vários postas de gar
damontes, apagadores de incendios, xar-

. dineiros e podadores de eucalipto, profi
sións todas etas de gran recoñecimento e 
dignidade. · 

Por outra parte estanse a estabelecer 
outra profisión; os animadores rurais, que 
agora xa teñen titulo estabelecido, e dentro 
de pouco terán colexio profisional, supoño. 

A este último apartado cómprenlle unha 
série de tnatizacións: 

1.- Para que esas actividades secundá
rias funcionen, é imprescíndibel dotar ás 
comunidades rurais de infraestrutura: áre
as recriativas, ambulatórios, coléxios, cen
tros de ócio, estradas, electrificación, telé
fono, etc. E iso f'lCH'I val a ser asL 

Por outra banda, nuri país coma o noso 
cunha elevadisima pafoentaxe de, powa
ción rural1 é difícil que ha a tanto turista 
para que \!'aian ali de vacacións e ade.
mais compren o pan artesanal, as zocas, . 
as vasixas de barro, os ponchos ou as 
médias de l'á, que supoño que, a todo isto, 
é o que se entende por artesania. 

· . 2.- As novas profisións "digni ficantes" 
tamén van chegar a pouco, e o salário so-

cial, subsídio, ou como lle queiran· cha
mar, aparte de que nunca vai existir, todos 
estaredes de acorde en que debe ser ma
ravilloso dedicarse a viver dé esmolas e 
do ar fresco do monte; claro que hai quen 
di que é unha situación parecida ·á dos fi
nanceiros que viven dos dividendos: sen 
comentários. 

3.- Os animadores rurais están concebi
dos ·como organizadores de actividades 
culturais, recreativas ,. de ócio, enfocar as 
alternativas do ponto 1, ete. 

Polo momento o que se sabe dos ani
madores rurais pasto~ polo PSOE neste 
Estado, é que ali a onde chegaron conse
guiron un claro obxectivo: destruir toda . 
canta asociación cultural de viciños, etc., 
ou sexa, comunidade de base que existía, 
ao dispar do tempo e do presuposto do 
que estas carecían. C~be supoñer, polo 
tanto que están ben pensados para des
truir calquer pqsibilidade de enfrentamento 
ou conflito que se pudese xerar no meio. 

A modo de conclusións podemos dicer 
que segundo os presupostos da ideoloxia 
dominante atoparémonos a curto prazo na 
seguinte tesitura: 

A actividade agrária non vai poder man
ter economicamente a sociedade rural e 
polo tanto plantéanselle as seguintes al-
ternativas: ·, 

1.-· Reurbanización do campo: áreas 
próximas ás cidades con facilidades para 
a adquisición de vivencia, bons servizos, 
boas prestacións etc., enfocadas á clase 
média-alta urbana. 

2.- Actividades complementárias (mar
xináis): Turismo, artesanía, etc. (ou sexa 
alugar unha habitación 15 dras ao ano, 
no mellar dos casos e vender un par: de 
medias de la, isa si, seguramente teñan 
subvención para instalar unha canasta 
na palleira). 

AS ALTERNATIVAS 
PSEUDOPROG'RESISTAS 

Non sei se pseudoprogresismo é ó termo 
adecuado para denominar a toda esa xen
te "progre", empeñada en dar, alternativas 
por enriba e sen plantear o problema de 
fondo que xera esta situación. 

Estas alternativas baseanse na seguin
te análise: como non é posíbel que a acti
vidade económica do meio rural xere un
ha renda digna para a xente que debe ha
bitalo, e ademais é preciso ·manter este 
meio (como un ha zona verde mais ou al
go así, a atividade dos habitarites rurais 
virá marcada por todas as alternativas an
tes ditas, pero como non será suficiente 
mellorarase a renda incrementándoa con 
axudas directas á própria renda; pero, 
quen vai aportar os cartos para estas axu
das?, pois a sociedade no seu contexto 
que e a teórica interesada en mar:iter o 
meio. Maravilloso. - , 'E IMPRESCINDIBEL 

.MANTEA AS 
EXPLOTACIÓNS 

FAMILIARES AGRARIAS 
CUN NIVEL DE RENDA 

. DIGNAXERADA POLA · 
ATIVIDADE ECÓNOMICA 

DA PROPRIA 
EXPLOTACIÓN' 

O CASO G'ÁLEGO 

No caso do noso país, debido á gran por
centaxe de povoación rura,I existente, o 
problema agrávase moitísimo obviamente, 
até o ponto de que para nós a maioria das .. 
"solucións" que se nos ofereoen parécen
nos rid ículas, non obstante a pergunta 
que compre facer desde a nasa óptica 
penso que deben ser máis· ou menos es
tas: nun país onde máis do 50o/o'da pavo-

ación é rural, é que se vai condenar a so
breviver na miséria con esmolas, que futu
ro nos espera como colectividade social a 
todos nós vivamos ou non no meio rural?, 
ou pódese plantexar dunha man~ra máis 
temerária: non nos van. negar con estas . 
medidas toda capacidade de sobrevivén
cia como país? 

POSIBEIS ALTERNATIVAS 

Neste problema, como en calquer outro 
non hai milagres nen variñas máxicas, pe
ro para empezar poderíamos facer as se
guintes interrogantes: queremos desen
volvimento rural? vai ser baseado este de
senvolvimento na actividade agrária? can
to?, como?, quen o vai dirixir? quen o vai 

. financiar? · 
A primeira pergunta, desde unha óptica 

de pura sobrevivéncia, · só ten un ha res
posta posíbel; e a segunda, desde unha· 
óptica realista tamén. Podemos, .xa que 
logo, facer a seguinte afirmación: é im
prescindíbel mant_er ás .explotacións fami
liares agrárias, cun nível de renda dign~ 
xerada pola atividade económica da pró
pria explotación; é polo tanto necesário 
reformar a PAC até que permita que isto 
sexa posíbel; a curto plazo o mínimo esi-: 
xíbel é a aplicación dos coñecidos prezos 
dif ~renciados respeitando as orientacións 
produtivas das distintas zonas ou coma:r..: 
cas, impedindo o pr.odutivismo e a baixa
da de calidades das producións agrárias. 

Esta política chocaría de f-rente co neoli
beralismo que esta a xerar á polí~ica acu
tal. Non importa, é a única saída posíbel. 
Ademais, por que non vai poder ser supe
rada unha teorja _económica probadamen
.te fracasada? E curioso que todo o mundo 
considere lóxico un cámbio tras un fraca
so económico nos países do Leste, men
tres na nasa própria casa se degrada até 
o final gran parte da sociedade sen que 
ninguén diga nen pio dó caso. Aqui non 
vai haber reformas desde arriba, e polo 
tanto é hora xa de empezar a reflexjonar e 
de tomar iniciativas apartando cortinas de 
fume e teorías endeusadas polos intere
ses da ideoloxia dominanté. 

Quen o vai dirixir?, penso que funda
mentalmente os proprios labregos e habi
tantes rurais através das suas organiza
cións de base, profisionais, etc. 

Quen o vai financiar? cun nível de ren
da digno non seria un grande problema, 
aparte de que a CEE .non gásta tanto . en 
agricultura como se di , e desde lago non o 
gasta na explotación familiar agrária se
nón er.i eliminar excedentes e subvencio
nar producións as grandes transnacionais 
que traballan e controlan o sector. Só con 
cambiar a política de cobertura que o FE
OGA garantía ten con este tipo de indús
trias, desviándoa cara a explotación fami
liar seria suficiente para paliar unha gran
de parte dos problemas que esta sofre. 
Estamos polo tanto ante un problema de 
vontade política, non de incapacidade 
económica. Interesa que a produción 
agrária estexa en mans destes señores e 
non dos labregos tradicionais. 

Digo. que non se gasta tanto en agricul
tura como se di porque, coma sempre os 
dados enganan, sempre -se fai a afirma
ción de queo FEOGA gast~ o 60% dos 
presupostos da CEE, e é certo pero estes 
presupostosson soio o 1,4% _do PIB da 
comunidade. Non é tanto o g sto, polo 
tanto pode ser incrementado no momento 
en. que se asuma a necesidade de facelo. 

Sirva como dado contrastábel que, en 
cifras absolutas, a CEE gasta 40.000 mi
llóns de dólares en financiar a agricultura, 
con grande cantidade de explotacións fa
miliares até o momento, que p(aticamen
te nón se benefícian deles; e os USA 
gastan nesta mesma labor, e cun método 
similar de financiación 36.000 millóns de 
dólares/ano, cunha explotación médiade 
176 Ha e perta de 500 vacas; non familiar _ 
polo tanto. • 

Xabier Gómez Santiso 
é técnico agrícola do S.l.G.-CC.LL. 
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ESTAATÉXIAS DO NACIONALISMO 

~ 

·Santos 
Oujo 
'A. refundación do novo 
parti.dó nacionalista ten que 

s ter como base inequívoca a 
ideoloxia de Coalición 
Galega' 

•ALFONSO EIRÉ 

Santos Oujo Bello foi aquel 
Parlamentário que nomeou 
tan axeitadamente ªº 
Conselleiro Anxo Mário 
Carreña como Míster Catro 
por Cento. Algun tempo 
despois tamén el seria 
Conselleiro, ocupando a 
carteira de lndústria, 
Comércio e Turismo no 
·Governo tripartito. 
Este inxenieiro de 
telecomunicacións, nado en 
Ribeira, fixo toda a sua 
carreira política en Ourense, 
primeiramente en UCD 
e despois na fundación de 
Coalición Galega, formación 
da que é agora un dos dous 
únicos parlamentários, 
tarefa que lle absorve 
a case totalidade do tempo 
porque gasta de entregarse 
ao que está facendo, 
até o ponto de que, como el 
di, "cando era Delegado 
da Telefónica tiña 
cara de teléfono". 

Ultimamente está a sair moito na 
TVG, a que se debe? A que lle 

~quere ben o PP, ao pacto con 
~Centristas .•. 
~ 
~Non sei se saio moito ou pouco. 
<e Polo menos nas películas, que é o 

que vexo, non saio. Supoño que 
nos t~lexornais sairei o que me co
rresponde como parte do grupo 
parlamenfário. Ademais, son moi 
crítico coa TVG. 

Na primeira lexislatura tiña fama 
de parlamentário que andaba á 
percura de informacións com
prometidas. Parece que o paso 
polo Governo domesticouno. 
Ou débese a que con só dous 
parlamentários o marxe de ma
nobra é moi escaso? 

Cando deixei de ser conselleiro fi
xen unha viaxe de vacacións a Ca
nárias. Ali repetíame constante
mente: xa non son conselleiro, son 
oposición. Foi unha espécie de 
mentalidade necesária para poder 
levar a cabo o traballo que esta
mos a realizar. 

Ao ser poucos parlamentários no 
grupo o xogo pode ser moito máis 
interesante, bonito, pero o traballo 

'NoN SE PODE 
PRETENDER QUE A 
REFUNDACIÓN DO 
PARTIDO ESTENA 
REMATADA DA NOITE 
PARA A MANAN' 
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'Empresas como as Celulosas aproveitan as subvencións pero nasce 
Vostede, que foi Conselleiro de unha homologación-e unha nor-· cas, porque as mercadurias, os mentado na medida en que as co- Pesca e Agricultura, e hai diferén- nalgu 
lndústria no governo tripartíto, malización dos produtos, senda capitais e. até as per soas poderán municacións seguen a ser tan cías na concepción das subven- Son~ 
como contempla hoxe a nosa necesário calidade e deseño. .circular libremente. más como' son agora. Ainda que cións. ten qL 
situación neste campo? As empresas galegas teñen que · A nós preséntasenos decindo haxa autovias haberá un custe di- Estas empresas como as celulo- sário. 

asumir que están no Mercado Co- que podemos acadar outros mer- ferencial na nasa contra. sas, que veflen aproveitando as as co 
Cando eu cheguej á Conse11·aria mun e que isto conleva un xiro co- cados, por exemplo o alemán. Pe- Por outra parte nós non pode- subvencións, poden nascer desea- que a: 
non habia neng~n.ha inforrn.ación pernicano rias rel.acións económi- ro, para ser realistas hai qüe ver mos retirarlle as subvencións ás pitalizadas. O capital próprio esta- duzan 
do que era o tecido industrial gale- que os produtos .destes países po- erripresas mentres noutros países lle suministrado por un terceiro ele- AX 
go. O primeiro qúe fixen foi recopi- derán aceder en mellares condi- estánas subvencionando .. mento que, nen sequer, é sócio. rio, o 
lar información e facer estudos sé- cións ao naso mercado. Sempre Hai outro problema, estas gran- tempc 
ríos de ~orno era. dixen que primeirQ hai que defen- Pero aqui o que se está a sub- . des empresas son quen de conse- a SUVE 

Estos estudos confirmaron as . der a cota que ten un e,· despois, vencionar é principalmente a guir moitas máis subvencións, por dá vai 
nasas hlpóteses: é un tecido feble, amplialo. · ·empresas de enclave como as moi obxectivo que se pretenda ser sente, 
o crecimento foi ·debido a indus-

'ANTES DE PENSAR 
Ese é o reto cada .vez que se Celulosas ou a SIV, mentres se. con elas. As empresas pequenas sen e~ 

trias locomotora que servían de acerca máis a data da integración lle racanea ás empresas auto:. non teñen os médios e o asesora- traciót 
.arrastre a un tecido secundário EN IR A OUTROS plena .a situación das nasas em- centradas, incardinadas na no- mento adecuado para conseguir Gove1 
dependente da mesma, pero sen presas é máis complicada. Hai sa economia, como poden ser ese 50 por cento qi.Je ven sempre nos e 
completar os ciclos. MERCADOS TEMOS que acadar unha. dimensión com- as lácteas~ co prefixo ata. Esto habia que ob- das e 

. As nosas empresas non están 
QUE ASEGURARNOS petitiva. xetivizalo para que todas tiveran naGa 

dimensionadas e as tecnolqxias Ternos que darnos canta tamén Nestes momentos a responsabili- as_ mesmas oportunidades. Oq 
empregadas son insuficientes. · A A NOSA PROPRIA do custe diferencial que supón le- dade sobre as industrias no Go- xa occ 
inversión tecnolóxica é totalmente 

CUOTA' 
var un produto por terra da Gal iza· verno galega está compartida en- Para vostede seria positivo que. subve 

incipiente. Non existe tampouco ·cara Hamburgo, custe que é incre- tre tres Consellaria~: lndústria, a Xunta entrase participando a unh~ 
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céntrase en poucas persoas; per
des en profundidade pero tes unha . 
visión máis. global, pode"r1do inte
rrelacionar temas dispares. 

A miri góstame dedicarme inten
samente ao que estou facendo, 
por iso na primeira lexislatura man
ti ña unha posición que se podía 
considerar como moi crítica cara o. 
Governo. 

Pero os pactos entre CG e CdG 
non lle poden facer moi dificil 
esta laboura parlamentária ao 
estar cada aliado no seu grupo. 
Que fórmula van artellar para 
superar este evidente atranco? 

A refundación ou consolidación 
dun partido nacionalista de centro, 
con posibilidades de ser alternativa 
de poder, non se pode pretender 
que esteña rematada da noite para 
a mañán. Necesita un tempo. Pri
meiro hai que porse de acordo cos 
do CdG. Logo hai o tema das mu
nicipais e o que, aparentemente, 
pode parecer máis delicado, o do 
Parlamento. 

Pedin a criación dun grupo par
lamentário constituido polos depu
tados de centristas e nós porque 
entando que os de CdG , ao ser 
eleitos nas mesmas listas que os 
do PP, teñen unha vantaxe e unha 
servidume; a vantaxe de estar par
ticipando no Governo e a servidu
n 1e de ter a abriga de apoialo. Cal
quer acción que pudera pór en en
tred ito ese apoio, non seria boa 
para o proxecto político que esta
mos a elaborar. En contrapqrtida, 
nós fomos eleitos como oposición 
e somos conscentes diso. 

Pero cal é a sua postura? 

Personalmente son partidário de 
facer un grupo parlamentário pois 
permite ter unha voz como grupo. 
Pero alguns interpretan que se po
de ollar como unha ruptura. Ainda 
asi hai algo que está claro para to
dos: os centristas teñen que apoiar 
ao Governo e nós ternos que se
guir sendo oposición, pois é o úni
co xeito de ir sementando doctrina 
desde o Parlarr.ento, algo funda
mental para o futuro do próprio 
partido. 

Vostede que estivo moi relacio
nado desde o seu posto de Con
selleiro de lndústria cos secto
res empresaríals, pensa que es-

'CALQUER OPCION 
QUE PUIDESE PÓR 
EN ENTREDITO 
O APOIO AO ·ACTUAL 
GOVERNONON 
SERIA BOA PARA O 
PROXECTO POLÍTICO 
QUÉ ESTAMOS 
A ELABORAR' 

Non se lle pode pór etiqueta aos 
empresários. Hainos que fan políti
ca e hainos que só pretenden con
seguir benefícios e que a sua em
presa vaia adiante. Penso que nun 
partido como CG, progresista e na
cionalista, hai accións de tipo polí
tico que poden incidir no empresa
riado, pero sempre na premisa da 
sua potenciación. Hai empr~sários 
que son membros de CG pero nós 
non irnos facer unha política con
servadora. 

Pero a politica. que se fai incide 
direitamente nas empresas, polo 
que ... é lóxico que os empresá
rios, os labregos ou os obreiros 
apoien a unhas forzas políticas 
ou a outras. 

ta refundación val contar co _,.., 
apoio empresarial? É lóxíco ' 
pensar que un partido de centro 
ten que responder aos intereses 
dun determinado abano social e 
debe ser apoiado por eles. 

Hai empresários de esquerdas, hai,.. 
empresários de direitas, hainos na
cionalistas e hainos realistas. Nós 
irnos cara o empresário realista: o 
que asimila a ·realidade tal como é 
e tenta utilizar a ·sinérxia máxima 
dos sistema produtlvos· para m~m
ter a sua éota de mercado, incre
mentala, pensando tamén na·parte 
social da empresa. 

Na refundaclón deste centro na
cionalista estase a fa.lar da in
corporación~ de persoas como 

. Vitar Moro e outros políticos li
g~dos ao sector empresarial, pe
ro non pode acorrer que sempre 
se esteña reformulando este 
centro nacionalista e que os'. 
avances ideolóxicos consegui
dos por CG se perdan e ·haxa 
que volver atrás, a reformular ta
mén o discurso ideolóxico que 
tanto traballo lles cos_tou criár? . 

Centristas e nós partimos do mes
mo tronco. Penso que o tema ideo
lóxico está totalmente asumido. A 
ideoloxia ten que ser a de Coali
ción Galega, non vai haber proble
ma algun. A diferértcia podará es
tar no grao de defensa desa pró
pria ideoloxia. Nos tomámola como 
algo fundamental na actuación da 
vida política. Non vai haber un re
troceso na explicitacjón ideolóxica 
pública. A defensa ideolóxica faise 
coa experiéncia. Secadra, pasar o 
deserto despois de estar no poder, 
axúdanos. -

Pero hoxe o discurso da xente 
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nalgunhas indústrias. 
Son partidário de que o governo 
ten que ser governo e non empre
sário. O que ten que facer é criar 
as condicións necesárias para 
que as empresas nazan, ·se repro
duzan e non morran. 

A Xunta non pode ser empresá'
rio, o que non quer dicer que, 
temporalmente, para garantir que 
a suvención ou a axuda que se lle . 
dá vaia aos seus fins, estaña pre
sente, seguindo o proceso, ainda 
sen estar no Consello de Adminis
tración. Eso non ·quer dicer que o 
Governo autónomo non participe 
nos Consellos de Administración 
das empresas públicas radicadas 
na Galiza, que é moi distinto. 

O que non se pode facer, como 
xa ocorreu, é que por darlle unha 
subvención a unha perruqueria ou 
a unha sauna, a·Xunta teña un re-

presentante no Consello de Admi- Del~gados que o Governo central 
nistración. Pero hai certos casos ten nas empresas públicas, ca fin 
excepcionais ondeé preciso estar, de garantir que a subvención vai · 
nunha situación semellante aos . de~tinada ao seu fin. 

E a criación dun grupo indus
trial público galego ... _ 

É un tema delicado .. Teño reflexio
nado moito sobre del, pero non te
ño uriha postlJra clara. Penso que 'N. co Mercado Unico ten que haber 

ON PODEMOS unha acción de apoio a certas em-
RETl RARLLE A ---"'- presas estratéxicas. En certos ca'-
_S__,U.-B-V. -E-N-C-IO~,-N-A,-S--- sos é positivo pero ... o governo 

non é empresário. O que si .non se 
EMPRESAS pode faqer e que se 1produza unha 

· - deixación cr;>mo~ ~stá. a haber no 
MENTRES· NOUl ROS sector lácteo. ~ · 

S - Xa se sabia que entrabamos no 
- PAISES AS E TENAN MC nunhas condicións e quen íari 
-SUBVENCIONANDO~ sofrer eran sectores como o lác- · 

teo, polo que, agora, non se pode 

de CG e os de. Vitorino e Vitor 
Moro son bastante diferentes 
sobre todo no conceito da asun
ción .do naci"onalismo: máis alá 
da formulación dun partido au
tóctonó, autocentrado. Eles fan 
moito fincapé na incidéncia des-

. te partido no Estado ou na Euro
pa, máis que na própria Galjza; a 
visión d~ nosa realid@de pasa 
por Madrid, por decilo grafica
mente. 

Pode ser qu.e se deba a que levan 
moito tempo á beira do PP .. Que te
ñan unh~ espécie de eclipse debi-

. do á .situación política que sofren 
neste momento. Pero hai que re
coñecer que Vitorino tamén fai de
claracións prpgramát_icas de claro 
tinte nacionalista desde o Parla-

: 'PERSÓALMENTE 
SON PARTIDÁRIO 
DE FACER UN GRUPO 
PARLAMENTÁRIO 
PRÓPRIO, PERO HAI · 
QÜEN.PENSA 
QUE SERIA COMO 
RACHAR 
CO GOVERNO' · 

'AxuNTA NO~ 
PODE.SER 
EMPRESARIO, PERO 
TEN· QUE GARANTIR 
QUE SE CUMPLAN OS 
FINS PARA OS QUE . 
SE CONCEDERON AS. 
SUBVENCIONS' 

estar pasivamente·, habendo uns 
presupostos cos que se pode axu
dar ao sector leiteiro. 

\ -

mento. Hai que recordar o discurso 
da sua investidura. 
· Non quero defender nen atacar 
a Vitonino, pero si é precisó cons
tatar que a idea nacionalista está a · 
·callar no noso abano ideolóxico, 
na sociedade. Agora non se olla xa · 
ao nacionalismo Gamo algo utópi
co, senón como xente ,capaz de -... 
chegár ao poder para implantar as 
suas .ideas: Podé suceder que, 
non pasando moito tempo, o 11a
cionalismo esteña no poder. . ' 

Un· vello galeguista comentába
me que el prefire que se os caci
ques seguen a· recoller· votos, · 
que o fagan pa~·a un partido na· 
cionalista que para u.n partido 
de fóra. Que pensa desta afirma
ción? 

Respeito moito a estas persoas 
pois, a parte de ter a sabidüria ·per~ 
son al, teñen a sabiduria ·da 
vida.Tañen razón. Na campaña 
eleitoral pedimos o voto,. primeira
mente para nós, para os n_aciona
listas. Ou!ros partidos fixeron o 
mesmo. 

Pero semella qué este intento de 
. partido nacionalista de centro
di reita que se pretende "pór en 
marcha, desde tempos de Fran
q uei ra, está asentado basica
mente na estrutura caciquil. 

Non -admito que nos. pretendan en
casillar no centro-direita. Esta pa
labra está mal utilizada: a nosa op
ción é de centro. Agora o PP está 
a dicer ·que é un partido de centro
direita sen ter modificado, en abso-

. lwto, a sua ideoloxia. Ademais, per
soeiros do PP na Galiza están -a 
dicer que van ir cara o c~ntro na
cionalista, o que quer dicer, que 
non están asentados ideolóxica
mente, pretenden aparecer como 
un Jano de diversas caras, segun-

. do se:Xa a problemática eleitoral. O 
· PP segue senda o mesmo partido 
de -sempre, ainda que nel militan 
persoas que r;ion son ideoloxica
mente deste partido, senón que o 
seu cerebro e o seu corazón están 
neutra parte, no nacionalismo de 
centro. . 

CQri respeito ao caCiquismo hai 
un feíto: cada vez máis . o naciona
lismo aséntase no -meio 1.:Jrbano. 
Ademáis , o nacionalismo é cada 
vez m&is prático, perdeu utopia. 

Hoxe no meio rural hai unha fuga 
de votos aos nacio11alistas cara op

~ cións estatalistas.A nosa idea, des
~ pois do éxito daquela Coalición Ga
<3:: lega, que se perdeu por culpa de 
~ todos, ·é captar ese voto por méto- . 
<3:: dos transparentes e de xestiór.i. + 

. Secadra non se pode participar 
na criación dun. grande grupo f ác
teo, pero pódese fomentar e am_
paralo. 

Con esta filosofía até pode estar 
a prol da. reprivatización dos es
taleiros. 

Como última· baza. Reprivatización 
é ~ó un conceito, pero non seco-

- ñecen os dados fundamentais: as 
condiCións, quen é o empresário, 
se responde a unha operación es
peculadora sobre -os terreos, que 
garantias vai ter a plantilla, que 
posibilidades ten de facela com-

. petitiva ... O qué non se· pode é es
- tar nunha depauperación perma

nente e constante dos estaleiros e 
non facer nada. 

Seria a tJltima baza e liaberia 
qu~ supervisar logo a operación. + 

. \ \ 
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·A PERESTROIKA NA NOVA ETAPA 
- . 

A chamada á disciplina non supón unha volta atrás, senón uA freo ao caos •o campo de golf, un aten
tado ecolóxico. As obras que 
se están a facer en Domaio, á 
beira do Mar de Vigo, para cons
truir 500 vivencias e un campo de 
golf, sen licéncia municipal, .cons
tituen un atentado ecolóxico con
tra o Rio da Pasaxe, ao que es
tán a desviar da sua canle natu
ral, construindo un novo. Tamén 
danan as instalacións exteriores 
do vello muiño, catalogado como 
un dos máis antigos da zona; ta
mén estragan a chamada Fer
venza da Maura e aterran a Poza 
·da Maura, lugar de estadía e ba
ños, parte integrante da cultura 
popular e do folclore local, se- . 
gundo den(Jncia o BNG de Moa
ña, que pede tamén a paraliza-

A aplicaci.ón do estado de direito 
marca o futuro inmediato da URSS 
• M.VEIGA 

A chamada ao orde e á 
disciplina define o ponto 
crucial polo que _a Unión 
Soviética deberá pasar 
ry1oi ·pronto. O perio(jo de 
debate e de toma de 

' postura debe encontrar a 
sua inmediata plasrriación 
prática, de non querer 
adentrarse nun periodo de 
des.arde progresivo e de 
caos a vá,rios níveis. 

Es.ta idea recibe hoxe o pulo, 

; ción das obras. • 

· non só do governo soviético, se
nón igoalmente dos sectores 
denominados conservadores e 
mesmo dalguns dos reformis
tas. Tamén a CEE emitía o pa
sado ven(es un. comunicado on
de sinalaba o arde como unha · 
das urxéncias principais que de
bi a ter en canta o governo da 

A tensión dos últimos meses parece ser a ·causa do anúncio de dimisión de Shevarnadze. Gorbachov espera seguir contando 
no futuro cun ~os seus máximos colaboradores. 

• Aterramentos no Val Mi· 
ñor. Segundo denúncia Adega 
no Val Miñor, tanto no rio como 
na Xunqueira da Ramallosa, es
tanse a realizar por parte de 
persoas particulares aterraxes 
de máis de 200 mil metros cúbi
cos. 

-URSS. 
A entrada na nova fase só po

de realizarse dando carta de va
- lar ao novo estado de dereito, 

ao novo réxime xurídico, botan
do man para o seu cumplimento 

- dos médios coercitivos existen
tes, é dicer, policia e exército. 

O pon10 de inflexión actual de
be ser considerado como unha 
etapa necesária no proceso xe
r al de democratización, máis 
que como unha volta aes princí
pios anteriores ·a 1985. Na men
te de Gorvachov está sén dúbi
da manter o proceso de peres
troika, pero sabendo que o paso 
a econqmia de mercado só po
de levarse a cabo mediante un
ha evolÚción ordeada, na que o 
céntro é o único el_emento . que· 

.0 CONFUTO DO GOLFO 

pode servir de catalizador, de 
maneira que a d~sceritral~zación 
e a cesión dos mecanismos de 
xestión ás repúblicas, empresas, 
etc., se realice de maneira pro
gresiva. 

. Poñet fin á sabotaxe 

Esta esixéncia de autoridade ten 
unha sólida base se pensamos 
ne volufne das interferéncias e 
sabotaxes que está padecendo 
neste momento a economía, rio
meadamente a paralización dos -
servícios de transporte . e distri
bucióri de produtos. 

A priva,tización dos. ofícios in
'dividuais sofreu neste tempo · o 
seu acaparamento pala · máfia · 
que utiliza estes servícios para 
branquear os cartas ·obtidos no 
mercado negro, de modo qué 

. moi poucos cidadáns poideron 

na prática aceder a esta nova 
fórmula e activar desde esta po-
sición a economia. ' 

Tamén a nível social e político 
resulta observabel este desorde. 
Casos como o dun diputado, 
con cargo de coronel, que foi in
sultado e agredido na rua por 
várias persoas, sen que ninguén 
fixera nada para impedilo, inclui
da a própria policía, son frecuen-

. tes na URSS actualmente, pero 
non se viviron nen de lonxe no 
Estado español, ainda en plena 
transición. 

Dificuldades 
para un acordo nacional 
O problema da introdución do 
mercado na economia planifica
da, algo ainda sen ex_P.erimentar 
no mundo, trae consigo a pre
gun~a inmediata de: como tace-

'Pronto terémos que traballar para conseguir cartas' 

Kuwaities na. ·Gran -Bretaña· 
Moitos kuwaities 
acaudalados pasan máis 
tempo en Londres que no 
Oriente Médio. Kirsten 
Cale falo.u con alguns 
deles mentres estaban de ,;: 
~empras. 

· · A muller dun home de negó· 
, ci.o~ kuwaiti, permanecendo 

perto dun Mercedes mentres o 
. seu chofer o enche de provi· 
sióris. 

"Eu cheguei ca meu marido o 19 
de Xullo. Desde aquela non tive
mos contacto con xente en Ku
wait. Non sabemos se os iraqµis 
roubaron a nasa casa ou non, 
pero nós deixamos todo de.trás: . 
diamantes, xoias e, incluso, as 
nosas rouoas. ·Pronto teremos 
_que .traballar para ter cartas! 

"En Kuwait agora a $i)uación é 
terríbel, francamente. Moita xen
te marchouse porque estaban 
preocupados polo que eles (os 
iraquis) poderian f ?cer ás mo
zas. Non sei se atacaron ás ra
pazas pero sei ·que os -iraqui's 
roubaron cartas dos bancos. 
Que Deus nos axude. Penso que 

.. seria maravillqso se americanos 

matan a Saddam Hussein". 

Muller kuwaiti en High Street, 
Kensington (zona luxosa} 

"Eu e máis meu home chegamos 
hai poucas semanas. Material
mente arregrámonos .. Ternos un
ha casa aquí e o meu marido ten 
un traballo, pero nós perdemos a 
nosa casa e o naso país." 

"Escoitamos as máis terríbeis 
histórias sobre da i.nvasión. o 
exército iraqui entrou nas casas 

· máis importantes e roubou todo: 
xoias, pinturas, cartas: Quitaron 
todas as decoracións e usaron 
os transportes militares para le
valas lonxe. Os. coches das xen
tes tiveron que ser abandonados 
nas ruase todas as tendas foron· 
saqu~adas. , . 

"Alguns dos criados · protexe
ron aes kuwaities do exército -
dándolles comida e bebida nas 
suas casas. Pero outra xente 
que vive en Kuwait intentou utili
zar a invasión para os seus pró
pri os fins. Os palestinos, por 
exemplo, que acostumados a 
roubarnos sempre no pasado, 
agora uRíronse ao exército iraqui 
co _que xa poden roubar xuntos. 
Os palestinos nunca foron boa 

xente." 
Muller Kuawati no exterior da 

. cadea de supermercados para 
clase média Safeways, en Edg
ware Road, rua de comércios 
predominantemente árabes. 

"A invasión do noso país sacou a -
relucir o verdadeiro carácter dos 
palestinos. SemP.re foron moi in- . 
solentes e deshonestos. Non 
nos deron as grácias por abrirlle 
as nasas casas, non nos deron 
as grácias polos cartas que lles 
demos nen pala comida. Sempre 
nos estiveron roubando. 

"A miña família tiña un xardi
neiro que era moi preguizeiro e 
moi, moi gordo. El pasaba máis 
tempo arrecendendo a comida 
da cociña que facendo o seu 
traballo no xardín. El sempre lle 
dicia a meu pai que non podía 
alimentar a sua família ca diñeiro 
que nós lle dábamo.~. ·Pero a 
sua família non estaba en Ku
wait! Estaban en Xordánia! Por 
que ternos que alimentar nós bo
cas que están neutros · países? 
Nós soíamos dicerlle que se co
mese menos poderia mandar 
máis· comida aos seus tillos. 

;,Despois de chegaren os ira
quis, os palestinos levaron a ca-

lo? O caos actual parece indicar 
que o poder existente hoxe por 
hoxe, é dicer, o governo central , 
é o único capaz de facilitar de 
maneira ordeada e eficaz esta 
transición. 

Algo semell~nte sucede co 
problema nacional. O governo 
de Moscú rexeita absolutamente 
o uso da forza, pero ere necesá
ria a toma de medidas urxentes 
que permitan entrar nun proceso 
de encentro do que naza un no
vo pacto federal. Non hai dúbida 
de que este é hoxe o · priné:ipal 
problema da URSS. k apertura 
do diálogo precisa do abandono 
das posturas máis idealistas e 
recalcitrantes dalgunhas repúbli
cas e dunha maior comprensión 
por parte do governo central an
corado ainda en princípios de 
paternalismo a respeito das na
cións. • 

bo a maioria dos roubos. Sabían 
·onde vivian as famílias impor
tantes e onde tiñan as xoias e o 
diñeiro. Traballaban para eles, 
sabíano! Cando os iraquis che
garon cos seus soldados e cos 
seus tanques, os palestinos di
xéron-lles: "Nós dirémosvos a 
onde debedes de ir, pro vós tere
des que darnos a metade do que 
roubedes". Entón, ·xuntos como 
la.dróns -gangsters- foron ás na
sas casas e collérono todo". 

Estes recheos abarcan o 20 
por cento do total e foron decla
rados Espácio Natural a conser
var pala COTOP, senda total 
mente ilegais. 

Desde o ponto de vista ecoló
xico implican a invasión pola via 
da urbanización e de feítos con
sumados dunha zona húmida de 
interese faunístico, cunha perda 
de máis de 300 mil metros ca
drados de monte e zona árborea 
de ribeira. 

Debido á sua estrutura xeo
morfolóxica e mais a incidéncia 
das marés , o Rio Miñor apre
senta importantes cheas en 
épocas de choivas. A perda do 
20 por cento de zonas baixas 
vai dar lugar a un incremento 
tanto no número de inundacións 
como na cantidade de superfície 
afectada. Non hai máis que re
cordar as inundacións dos últi-
mos anos. • 

•Salários para 1991. o Go-
Home de negócios kuwaiti en verno propúxolle aos sindicatos 
Bayswater, zona de hoteis e un salário mínimo interprofisio-
l)egóéios para estranxeiros. nal de 53.500 pesetas. Os sindi-

"Meu irman pasouno moi mal en 
Kuwait. la camiño da cidade can
do os 'iraquis paráronlle o coche . . 
Nuntla liñgué:Jxe moi violenta di
xéronlle que tiña que sair do co
che e o chofer tamén. Lago os 
soldados entraron no coche e fó
ronsel nel. Meu irmán quedbu na 
cuneta con nada -foi unha expe
riéncia humillante. Máis tarde al
guns amigos dixéronnos que vi
ran o coche, pero sen o estéreo 
nen os limpaparabrisas, ·non me-
pergurite por que". • 

catos CC.00 e UGT consideran 
insuficiente esta suva 'do 7 por 

. cento ( xa que na actualidade 
está en 50.010 pesetas) e recla
m~m un incremento superior ao 
11 ppr cento. Consideran que 
cos axustes que houbo que fa
cer xá no ano que vai rematar o 
incremento foi do 11,9 por cento, 
polo que, en consecuéncia, e 
contemplando a inflación, este 
ano, afirman que debe de ser 
·mairande, reclamando un xornal 
de ·56.500 pesetas en catorce 
pagas anua1s. Estas pagas de-. 

Living Marxism berian de ser completas para to-
. -~~P0~-cs -coléctiV'os: ·· - .,&' • • ·,1 • 

·y~~- ---- ' - f . 
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r Unha 'Galicia . Vlva~ 
-

Vaise un ano. Chega outro. Os anos 
pasan, como as persoas, pero éstas non . , 

morren: permanecen vivas nas suas _ 
obras, nos seus feitos ... ,, é a .cultura 

e o p~trimonio dun pobo. Mante-los 
vivos foi a nasa tarefa diaria, 

e o seguirá sendo, ,en 1991', e sempre. 
_ ~ Feliz ano. 

UNTA 
DE GALICIA. ~ o 

Consellería de Cultura 
· · - e Xuventude 
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CARTAS' 
SENTENCIA NO CASO 
CHICO MENDES 

A Comisión Galega Pro-Amazo
nia expresa publicamente a sua 
satisfacción poJa recente sentén
cia que condena aos dous acu
sados do asasinato do líder eco
loxista e sindical brasileiro Chico 
Mendes, o terratenente Darly Al
ves da Silva e o seu tillo Dare Al
ves Pereira, a 19 anos de cárce-. 
re como é!Utores probadqs do cri-. 
me que rematou coa vida do de
fensor da selva amazónica.o 22 
de Decembro de 1988 na sua 
casa de Xapuri {Acre), unha pe
quena cidade da .Amazonia no 
noroeste do Brasil. 

Trátatase dunha senténcia his
tórica sen precedentes, pois é a 
primeira vez que se condena no 
B.rasil a un terratenente acusado 
de asasinato. Se non fose pola 
mobilización social e a presión 
internacional, a marte de Chico 
Mendes ficaria tan impune como 
os máis de 1.000 crimes de indí
xenas, sacerdotes, avogados e 
sindicalistas que se produciron 
na Amazonia brasileira durante a 
década pasada. 

No mesmo ano da morte de 
Chico Mendes houbo no Brasil 
90 asasinatos de líderes campe
siños, .na maioria dos cales pare
ce claramente implicada a Unión 
Democrática Ruralista {U.D.R.), 
que agrupa e defende os intere
ses dos grandes latifundistas. No 
asasinato de Chico Mendes as 
autoridades non quixeron investi
gar a responsabilidá~e da 
U.D.R., ainda que se sabB-que o 
presidente da U.D.R. de Acre es
tivo na facenda de Darly Alves 
en Novembro de 1988 para dis
cutir a marte do sindicalista {Jor
nal do Brasil._30-4-89). 

A Comisión Galega Pro-Ama
zonia comparte o desexo expre
sado na Carta de Xapuri por 
ecoloxistas, sindicalistas e viú
vas de caucheiros asasinados 
de que se poña fin á impunidade 
pra todos os crimes cometidos 
nas rexións rurais do Brasil. 

Francisco Alves Mendes Filho, 
Chico Mandes, impul~ou a 
Alian~a dos Povos da Floresta 
(que agrupa, entre outros, a 
caucheiros ou seringueiros e ín
dios) para loitar contra a defores
tación da selva promovida polos 
latifundistas para a criación de 

-TOKIO 
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.. 
pasteiros. Entre 1976 e 1988 os 
seringueiros organizaron 45 "em
pates", accións directas non vio
lentas nas que coa sua presenza 
física tentan evitar a tala das ár
bores. Desta forma conseguiron 
salvar 1 .200.000 Ha. de selva e 
obtiveron a concesión dalgunhas 
~reservas extractivistas", naS" que 
se aproveitan os produtos da 
selva (caucho, noz de Pará ... ) 
sen destruila. · 

Chico Mendas recebeu en 
1987 o premio Global 500 con
cedido polas Nacións Unidas ás 
persoas que se destacan na de
fensa do ambiente. 

COMISION GALEGA 
PRO-AMAZONIA 

(Santiqgo) 

- JUl<;O APRA<;ADO 

O jui90 contra os/as independen
tistas previsto inicialmente para 

o dia 17 aprac;ouse sem que ain
da esteja concretada a data de 
celebrac;om. 
· Prolonga-se a farsa e a si

tuagom de preventiva, e ao tin
glado judicial de um tribunal de 
excepc;om suman-se-lhe a ac
tuagom claramente provoca.dora 
da policía que, com grande des
pregue, expulsou das inme
diac;ons da audiencia a os/as fa
miliares, companheiros/as, ami
gos/as que . se desprac;aram des
de Galiza, impedindo.:lhes pon
herse em contato com os/as ad
vogados/as. 

A conculcagom dos direitos 
máis elementais nos cáceres a 
os/as presos/as independentistas 
plasmase na situagom médica e 
sicológica de Suzana Lopes 
Poc;as, que no prac;o de 72 ho-

• ras, sofreu 55!! crises e ausen
cias epiléticas (até 24 num día), 
ocasionadas pola absoluta des
tamc;om médica na que se atopa. 

Tudo isto constata o caráter 
de presos/as políticos/as que se 
lhes nega e a natureza política 
do proceso em curso, montado 
com testemunhas obtidas me
diante a tortura nas dependén
cias policiais e da garda civil. Um 
régime como o que padecemos 
que nos nega íntegramente os 
nossos direitos como nac;om e 
que mantem umha extensa ca
deia de centros de extermínio 
omde ficam um milheiro longo de 

. pressos/as políticos/as nom po
de atribuirse a capacidade de 
enjulgar a umhas pessoas dos 
que só o Povo Galego tem direi
to a valorar a sua actuac;om, 
sem que se imponha umha sen
téncia já ditada de anteman por 
um tribunal alheo e contrário os 
nossos intereses como pavo. 

O seram do mesmo dia 17 
desprac;arom-se até Cuenca um 
numeroso grupo de pessoas 
asistentes ao juigo pola manhá, 
coa inten~m de amosar a .c;ua 
solidariedade e apoio a Josefa 
Rodríguez Porca, ·presa no cár
cere desta localidade. Lago de 
ter que pasar por controles poli
ciais e da garda civil, pretendeu
se aproximar ao exterior do re
cinto da cadeia, observandose 
un forte contingente policial e da 
garda civil despregados polos 
arredores do cárcere que 
impedirom o acercamento a 
mesma, secuestrando dous ca
rretes fotográficos e cacheando 
a um companheiro que realizaba 
umha reportagem gráfica da 
acgom, feitos contemplados por 
periodistas da imprensa ali pre
sentes. 

A luita contra esta farsa judi
cial e política é a luita pala Am
nistía Total., por um novo marco 
jurídico-político garante real da 
soberanía e liberdades democrá
ticas plenas para o nosos povo, 
e a liberdade dos/as presos/as 
inqependentistas galegos/as. 
' JUNTAS GALEGAS POLA AMNISTIA 

(Ferrol) 

DIREITO AO HONOR 

No periódico El Mundo coa data 
18 de Novembro de 1990, na 
carta co título "Derecho a discre
par sobre una información", leo 
que é inexacto dicer, como di o 
artículo rectificado, que "según 

fuentes judiciales está siendo in
vestigado por la FiscaHa Antidro
ga por si tuviera alguna resposa
bilidade en "blanqueo" de "dine
ro" ... 

Ao señor Celso Luís Fernán
dez Espina parece que lle estra
ña que lle asoballen o honor de 

• cidadán: eu opino D. Celso Luís 
Fdez. Espina que o uso estrali
mitado só llo fixeron a vostede; 
ou é que vostede é o único dida
dán con honor avasallado tantas 
veces pola prensa, institucións, 
etcétera. 

NEMÉSIO GONZALEZ ESTÉVEZ 
(Beade-Vlgo) 

QUENMANDA? 

Ainda que o que fale é Bush e 
dinos que o governo USA leva a 
voz cantante no tema do Golfo, 
coido que a realidade é outra. 
Mentres Washington é a capital 
política, Nova York é a capital 
das decisións económicas, o seu 
Capitólio e a sua Casa Branca e 
a Gran Sinagoga. Desde ali, mó
vense os tíos do mundo. 

De ali saiu a forza e os cartos 
para a resolución 678 do Conse
llo de Seguridade da ONU e ta
mén a orde de non facer caso 
dos recados para abandonar os 
territórios ocupados ou das pro
testas sobre as deportacións pa
lestinas. Cantas veces propuxo a 
ONU que Israel saíse dos territó
rios? Cantos recebe u a U RSS 
dos fundos da Sinagoga, para 
que calase, deixase sair xudeus 
do seu território e os novos 
asentamentos? Quen pode erar 
agora en Bush, cando tala e se 
senta co seu gran . inimigo sírio? 
A recuperación de Kuwait é fun
damental para o gran capital das 
transnacionais petroleiras que 
non teñen sentimentos nen ban
deiras dos países de orixe e as 
suas rendas son xudeas. 

É de pelf cu la cando se escolta 
a oposición perguntarlle ao Go
verno que clarexe as suas posi
cións. Como van dar respostas 
se inda non tetíen claras as 
mensaxes do Gran Capital. O 
que igual non é trampa. Se Ku
wait ten unha xustificación para 
a sua existéncia, Palestina ta
mén. 

CELSO RODRIGUEZ FARIÑAS 

(A Guarda) 

r-------~--------------------------------------------------------, 

Aos nosos leitores 

FELIZ ANO .1991 
' 

Estaremos de novo nos quiosques o- dia 1 O de Xaneiro. 

A llOSA '1'DllA · 

L-------------------------~----------~----------------~----------~ 
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Os anos flnals do franqulsmo vlron o auxe dos cine clubes. A sua revalorización pode vir dos critérios de seleción e información, ausentes en médios como a televi-
sión, asl como da posfbel prestación, no futuro, de todo tipo de servícios audiovisuais. Na fotografia, imaxe do filme A fuga de Segóvia. . 

O cine-clubismo recupera vitalidade 
grácias ao seu critério de selección 
Durante o nadal as televisión~ of erecen máis de duascentas películas 
•XAN CARBALLA 

A existéncia de circuitos 
alternativos para o cine 
segue tendo futuro. A 
reformulación do papel 
do cine-clubs durante 
década centrado no eme 
de autor, fái e necesária 
ante a avalancha da 
programacón ma iva que 
de de a t levi ión 
nomeadamente, deixa ao 
e pectador inerme e 
diante dunha oferta 
de ordenada e ca e 
empre en critério de 
elección. A volta dos 

espectadore ao cine 
detectada nos últimos 
anos xoga tamén a favor 
dunha atividade cultural 
dé verdadeiros amadores 
da séptima arte. 

Perto de duascentas cincuenta pelí
culas distintas programaron para a 
quincena do nada! as cadeas de te
levisión privadas e públicas. Un 
man'antio de títulos que paradoxi
camente non contentan os desexos 
de quen foran deixando o cine para 
encerrarse na casa, mesmo acom;
pañados .por un lote de películas do 
vídeo-clube.máis próximo. As o·u
tras alternativas de exibición e pro
gramación, que acadaron nos anos 
60 e 70 a sua máxima áudiéncia 
(certamente como espácio de dis
cusión política), compúñana os ci
ne-clubes, onde a selección de pe
lículas ía acompañada moitas ve
ces de debate, e no que os cine
clubistas íansé fomecendo ·de in
formación e ollando, normalmente 
en sás de aluguer ou centros cedi-

dos, cine en 16 e 35 mm. , que 
practicamente nunca chegaba a cir
cuitos comerciais. 

Cal é a situación hoxe dos cine
cl u be na Galiza? Funcionan con 
normalidade e programación contí
n u a o Cine-clube Pontevedra , o 
Adega (Vilagarcia), o Valle Inclán 
(Lugo), os de Carballo e Boiro e o 
Padre Feijoo (Ourense), Groucho 
Marx (O Barco) e o do Carballiño. · 
Con irregularidade e tarian, nunha 
Ji ta non exau tiva, O Solpor (Ce
lanova), Marin, Ponteareas, Verin e 
Xinzo de Límia (só en 16 mm). A 
esta lista haberia que engadir ou
tro colectivo , como a Aula de Ci
ne da Universidae de Santiago, que 
dirixe Xosé Maria Folgar, ou as 
actividades que programan conce
llos e outras organizaciónsnon ven- -
celladas directamente co cine (En
trepo bos, por exemplo, ven de 
mostrar en. Vigo un ciclo de Cine 
do Sul) . 

Nesta xeografia do cine-clubis
mo sobrancean as auséncias das 
grandes cidades, como Vigo e A 
Coruña, que viron esmorecer os 
seus cine-clubes, quizais porque a 
oferta cinematográfica, dentro da 
tirania das grandes distribµidoras, 
colaba de esguello algun título me- , 
nos convencional, e destaca tamén 

. a organización en cidades máis pe
quenas, onde a iniciativa empresa
rial ·non foi hábit-·én moitos casos 
ante os anos de crise. 

Un cine barato 

A asequibilidade das películas é. 
importante á hora de animar unha 
at_ividade cultural que segue sen 
perder o atractivo pésie aqs emba
tes da teleVisión. Ai ;da que vários 
cine-clubes contan con sá· própria 
(ou cedida gratuitamente), e con 
equipas de proxección ,- parte do 
problema económico tense ido so
lucionando a meio da Federación, 

que recentemente queixábase da 
sistemática e progresiva disminu
ción de axudas por parte da Conse
lleria de Cultura (pasaron de sete 
millóns no 1984 a 3.075.000 pese
tas neste ao 90). 

Os précios de aluguer para o pa
se (único) dun filme de 35 mm. 
abala entre as 20 e as 50.000 pese
tas pero a rotación entre vários ci
ne-clubes -en xestión e coordena
ción para a que a Federación serve 
de nexo- permite un aforro de case 
o 50% do custe. Unha película co
mo "Entrevista" de Fellini saiu asi, 
recentemente, nun total de 150.000 
pesetas das 300.000 que inicial
mente custarian os 6 pases en dife
rentes localidades programados. 

Aétualmente os ingresos prove
ñen das cotas dos sócios, fraccio
nada ás veces. para os eventuais, o 
apoio institucional e os patrocínios 
esporádicos (Conservas Calvo en 
Carballo ou Tabacalera a Adega de 
Vilagarcia). 

.O cine-clube· enfréntase asi a un 
prob.lema de programación por 
canto accede a un listado de pelí
culas que van desde as últimas no
vidades . ao cine clásico .. ofertado 
desde as duas capitais da distribu
ción, Vigo· e A Coruña. En Vigo 
están a Warner, ·Fox . e Lauren 
Films, e na Coruña Intemational 
.Pictures (Metro, United Artsts, 
Universal) e Paramount, funcio-· 
nando tamén Izaro Films e Exclu-
sivas Balgoma, que é a que ten de 
man os materiais independentes e a 
maioria do cine subtitulado. O úni~ 
co critério restrictivo é que sempre 
hai prioridade para as sás comer
ciais e procúrase a non coincidén
cia de programacións. 

Oferecer servícios 
-

Segundo Miguel Anxo Femández, 
actual presidente da Federación de. 
Cine-Clubes de Galicia, pasouse 

do cine de autor, unha vez que este 
deixou de ser coto exclusivo do 
"cine de calidade'', "a cumprir'se 
un-papel onde o importante é ser
vir de canle a todo o audiovisual e 
onde os critérios de programación 
teñen que ser máis plurais. Un 
ponto de partida-ten que ser a con
ciéncia de que estamos ante Uh es
pectador aturdido polo audiovisual 
e máis indefenso que nunca, desde 
aí o cille-clube ten que asumir o 
papel de defensor do espectador 
facilitándolle unha programación 
estruturada, con información sobre 
o que vai ver. O cine clube xa non 
só xestiona senón que serve para 
canalizar todo tipo de servícios au
dfovisuais". 

O modelo de cine-clube que_ se 
debate para os próximos anos 
cumpre o rol de animar todo tipo 
de atividádes ligadas ao audiovi
sual: debate, exibición e mesmo 
práctica. Facili~arian servícios que 
irían desde a· biblioteca especiali
zada ás sás de visionado e mesmo 
ao manexo de equipos de video, 
.ademais de seguir constituindo un
ha alternativa á exibición. 

Miguel Anxo Femández aponta 
que o público de hoxe, moito máis 
afeito a todo o audiovisual, é ta
mén máis esixente, "de aí que se 
coiden máis as programacións. Pe
ro un dos problemas maiores hoxe 
é a difusión, dar a coñecer as acti
vidades e as proxecións e que non 
queden esluidas no conxunto .da 
oferta cultural. É un investimento 
que ás veces se descoida ou non se 
atende como debera". 

A Federa'ción de Cine-Clubes, 
cuxa actual directiva ven de dimi
tir colectivamente, en protesta pola 

. fala de apoio da Consel1eria do ra
mo, oferece un servício de prox~c
cións, con persoal especializado e 
aluguer de proxectorés de 16 f!Uil .. 
con demanda crecente entre os 
concellos, o cine ao ai Libre. • 
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• Asinado o acordo orto
gráfico do portugués. Os pa
sados dias 14 e 15 foi asinado en 
Lisboa .o Acordo · Ortográ{.ico d<Y 
portugués, que unifica os distintos 
patróns ortográficos das línguas 
oficiais ou cooficiais d~ Portugal, 
Brasil, Guinea-Bissau, Angola, 
Mozambique e Cabo Verde. Ao 
acordo aderiuse a Comissao para a 
Integra~ao da Língua da Galiza no 
Acordo de Ortografía Unificada. 

O novo acordo vai servir de mo
delo . para elaborar un Vocabu1ário 
Comun da Língua Portuguésa. • 

Paz Lamela, Directora Xeral de Cultu
ra, presidiu os xurados da Conselle
ria de Cultura. 

Xunta eptrega os seus pré- . 
mios anuais. Nun acto celebra-' 
do "O pasado mércores a Conselle
ria de Cultura fixo entrega dos seus 
galardóns anuais de guións cine
matográficos, te.atro e traducións. 

O Prémio Carlos Velo de guións 
cinematográficos dotado cun mi
llón de pesetas foi para o esc.ritor 

' Miguel Anxo Murado. O xurado 
que concendeu o prérnio, compos
to por Paz Lamela, Miguel Anxo 
Castelo, Daniel Domínguez José 
Luis Losa, Francisco Martín Iglé:. 
sias e Pepe Coira, lamentou o bai
xo nível de participación e decidiu
se por maioria en favor do traballo 
do escritor lugués M.A. Murado, 
Tres dias sen facer nada. 

O Ramón Cabanillas de tradu
cións foi para os profesores Cami
lo Flores, p9la tradución do cantar 
de Roldáf!. e Maria Luisa Alvarez 
Santamarina pola versión ao gale
go de O pequeno Nicolás. O Ra
món Cabanillas foi instituido opa
sado ano para "premiar a arte da 
tradución e aquetas obras que, pola . 
sua calidade, sexan merecedoras 
dun recoñecemento especial". O 
xurado estivo constituido por Paz 
Lamela, Xabier Senin, Valentin 
Arias, Constantino Garcia, Manuel 
González e Rosario Alvarez Blan
co. 

Finalmente fíxose entrega ao 
dramaturgo santiagués Agustín 
Magán do prémio Alvaro Cun
queirD, dotado cun millón de pese
tas. O galardón, ' escolmado entre 
,as sete obras apresentadas, foi para 
a obra Os rebertes. O xuri estaba 
presidido por Paz Lamela, e Fran
cisco Oti como secretário , sendo 
vogais do mesmo, Xosé Manuel 
Blanco Gil (ex-director do CDG), 
Roberto Vidal Bol~ño , Luis Yusty 
e Euloxio Ruibal. • 
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A crise da dir~cción do CDG agacha unha persistente 
falla de ·notfualidade no seu funcionamento 
Blanco-Gil é o sexto director en· cinco anos da_ CDG 

•G.L.T. 

Das públicas gabanzas e 
aloumiños por parte da 
Conselleria de Col.tura ao 
director do e entro 
Dramático Galego, até 
tratálo coma un delincuente 
vai só o espácio de dous 
meses. Pem,en meios do 
teatro galege, considérase 
que a utilización do 
espectáculo Yerma para a 
campaña de Maíio Soares é 
un incidente ·que esperaba a 
Xunta para precipitar o cese 
dun director molesto. · 

Nunca antes un director do CGD 
reunira nunha estrea tan completa 
representación do govemo autóno
mo coma na presentación de Yer
ma .o · 24 de Outubro no Teatro 
Principal de Compostela. Despois 
dos aplausos e os bravos, Daniel 
Barata declarara a sua confianza 
plena en Xosé Manuel Blanco Gil, 
ourensán instalado en Lisboa en 
·1978 desde onde mantén i chama 
dunha alternativa democrática para 
o teatro galego. Vitorino Núñez, 
recoñecérase. rendido ante a Yerma 
doCDG. 

Pero despois do cese do 21 de 
Nadál, o presidente de Centristas 
de Galicia indica que o ceses dó 
director do1 ACDG estaba previsto 
antes, e que o acontecido no Tivoli 
non pasa de ser unha anécdota. De 
feito, Blanc.o Gil tiña asinado un 
contrato coa Xunta que remataba 
co ano. Entre os profisionais rela
cion~dos cos dous espectáculos de 

Blanco Gil, sexto director do CDG, non chegou a cumprir o ano de mandato. 

próxima estrea no Centro, A C-asa 
dos Afogados, de Miguel Anxo 

-Fernán-Vello, que dirixe Manuel 
Lourenzo, e Asi ése asi parece, de 
Pi,randello, que montará Maximino 
Keyzán, non era_segredo a incomo
didade da Conselleria de Cultura 
CtJn director pouco ou nada afeito a 
respeitar os mecanismos da Admi
nistración. · Esta imp"osibilidade 

material de compaxinación entre 
un orgánismo público que recusa 
os procedementos arbitrários e os 
requerimento's urxentes e puntuais 
dunha estrutura de montar--.espectá
culos, é o que fixo sentir desde o 
dia seguinte da fundación do CDG 
( 1984) a necesidade de valer ao te
atro institucional dun regulamento 
autónomo que haberá de ser o /ns-

tituto Galego das Artes Escénicas 
e da Música, IGAEM, de nunca 

1 chegada realización. 
O cese fulminante de Blanco Gil 

deixa no escuro unha situación 
irregular que agarda solución por.: 
que a pesares do aumentar o orza
mento (no primeiro ao doble, pero 
logo só a un tércio cando se des
vían fondos para o Ballet Galego ), 
o CDG segue a ser unha institu
ción de funcionamento non regu
lar. Só na estabilidade poderá o 
CDG atraer a un director formado 
fóra da Galiza. No caso de Blanco 
Gil dábase a atracti'va coinCh:léncia 
(pola primeira vez no Centro) de 
contar cunha ben avaliada expe
riéncia na extensión do tronco cul
tural galego. As posibilidades des
ta porta con Lisboa que viña a 
abrir o director buscado por Vitori
no Núñez, non foron ben compren
dida.s por un seitor da profisión te
atral que levantou unha maré críti
ca contra a mentalidade de ponte 
aéreo Compostela-Lisboa, de 
Blanco Gil, e a sua constante refe-

. réncia ao Teatro Ibérico da capital 
lusa, do que nunca deixou de ser 
director. No remate, a precariedade 
do CDG permite que todo un pro
xecto de nova dirección se frustre 
ao·s poucos meses: esta é a realida
de que permanece, por moito que 
os insultos IT).Útuos ocupen máis es
pácio nos titulares que a situación 
do CDG que acaba de chamuscar 

.ao seu sexto director en cinco 
anos. 

Que o momento do Centro segue 
a ser máis crítico ca o escándalo de 
representar para a campaña á presi
déncia de Mario Soares, está pro
bado pola ~egativa de vários no
mes do teatro galego a sustituir ao 

PROBLEMAS DO ESCRITOR GALEGO 
NA. PROCURA DOS SEUS LEITORES 

É preciso lembrar, antes de nada, 
no tocante á resposta do Manuel 
Forcadela a un meu artigo anterior, 
que de nengun modo estaba ni! in
tención daquelas liñas o persoali
zar unha crítica, como el quixo in
terpretar. Tratábase de analisar, co
mo xa se sinalaba, un estado de 
opinión existente entre alguns es
critores que nun artigo cnñecido de 

\ Forcadela aparecia reflexado por 
extenso. Esta razón, a do recurso a 
un texto escrito -e coido que, polo 

·menos en parte, representativo-, 
mellor que a referéncia a opinións 
vertidas aqui e acolá, era a que ex
plicaba a mención reiterada a For
cadela e non nengun tipo de apre
ciación persoal. 

O que agora resulta útil é co
mentar alguns dos argumentos que 
el expresa na sua réplica. 

Ninguén ;ion en dúbida a coe
réncia linguística de polo menos a 
maioria dos escritores. galegos, o 
que non significa que exista sem- . 
pre .pleno convencimento sobre a 
mesma. De aí que se fixera fincapé 

. na· inoportunidade dos lamentos, 
impíícitos ou evidentes, por per
tencer a unha peque.na litel'atura 
dun país pequeno. Este complexo 
polo tamaño existe, ·e non só na li
teratura, senón tamén noutros ei
dos culturais.r Por enriba, asúmese 
de mala gana o esforzo suplemen
tário do que están libres os criado
res de culturas normalizadas. Seria 
absurdo dicer quf' esta queixa non 

MANUEL VEIGA 

é comprensíbel. Pero, nesa circuns
táncia, a única alternativa é per
guntarse se se está convencido de 
ser o que se é, e se se está disposto 
a seguir sendo. En todo caso, e 
voltando ao 'tamaño, convén recor
dar que as cµlturas engrandécense 
através da calidade dos seus intéJ
pretes. Exemplos hai de Jínguas 
minorizadas....con obras universais. 

Neste mesmo -séntido hai que 
analisar a afirmación de Forcadela 
de que a nova xeración de escrito
res, xa nQn se dirixe ·ao leitor con
notado de galego, senón ao lehor 
en xeral. Esta opinión semella un
ha nova versión da polémica sobre 
a voca('.íón nacional ou universal 
da obra. O problema, por ser óbvia · 
a sua solución, convértese en falso. 
Hoxe en dia nen os militantes na-

. cionalísias, len as malas novelas, 
por máis que esteñan escritas en 
galego. En cámbio, unha boa na-· 
rración acabará por ctiegar a maior -
11úmero de leitores. Máis que pú
blicos diferentes, . existen distintas 
calidades. Por iso, ao contrário do 
que Forcadela cree, non deberia 

· preocupar tanto para quen se escre
be, senón que se escrebe e como se 
escrebe. . 

Non é tan claro que o mundo nó . 
que o autor vive sempre quede re
frexado na sua obra, como el afir
ma, máis alá, ás veces, do uso do 
idioma e duns poucos matices tan 
tópicos como, polo mesmo, caren
tes de identidade. E non decimos 

isto, obviamente, para apqntamos 
a un localismo temático e . vulgar. 
As próprias vivéncias poden trans:. 
mitirse ao· contido, asi sexa de 
modo metaf óricd ou no seu sentido 
profundo, pero tamén -e ao mellor 

' uniCamente- influen na estrutura e 
na forma. Mais, o verdadeiro pro
blema é se o autor é fidel a si mes
mo, quer dicer, se é sincero á hora 
de escribir, se rebusca con sacrifi
cio no seu imaxinário e no seu re
dor ou se se deixa vencer polas 

HoxE EN DIA NEN 
OS MILITANTES 

NACIONALISTAS 
LEN ASMAS 

NOVELAS, POR 
MÁIS QUE ESTEXAN 

ESCRITAS EN 
GALEGO 

ideas e os modos f eitos. A qui é on
de entra en xogo a vanidade, o 
mercantilismo e a procura do éxito- · 
inmediato -divisa contemporánea 
esencial. . 

Surprende observar o número de 

obras producidas e a velocidade á 
que se elaboran. Tal aprémio corre 
o risco de velar a autenticidade, a 
verdade própria, e i o vo.lta a 
obras indiferenciábei e, a fin de 
contas, innecesárias. É dicer que a 
obsesión por aceder ao mercado, 
saltando etapas, pode ser o que 
máis os alonxe del. 

Ben certo é que as obras coxun
turais son igualmente expresión 
dunha época, neste caso da cultura 
de usar e tirar, dito sexa sen ironía 
e recoñecendo a importáncia deste 
escalón literário. Pero temémonos 
que móitas das obras cox4nturais 
que aqui se producen non teñen 
vocación de tales e mesmo polo 
seu vócabulário denotan a aspira
ción a converterse en cultura con 
maiúsculas. A literatura de quios
que debería procurar algunha fór
mula própria, senón quer estar 
sempre en desventaxa ante as tra
ducións. 

A legalización do galego, a apa
rición dun mercado escolar, o esta
blecemento de prémios que convén 
non deixar desertos, son · razóns 
que pesan -positivamente- sobre a 
obra literária. Esta é unha base, 
que hab~rá que ampliar; pero que 
non é garantia en si mesma dos 
froitos narrativos. O .obxetivo de 
abranguer a maiores .públicos non 
debe, ser motivo de lamentos, se
nón de esforzos persoais. Ogallá a 1 

1 

nova xeración saiba fácerse mere
cedora de máis leitores. + 

•Fallouse o Losada Diéguez. 
O sábado dia 22, dei fallada a sex
ta edición do certame literario 
"Antón Losada Diéguez" recaendo 
os galardóns nos traballos de An
tón Tevar "Berros en voz baixa" 
no apartado de criación literária; 
me~tres que en investigación o ga
ñador foi Francisco Femández Reí 
pola obra "Dialectoloxía da lingua
galega" .' 

Ao prémio concurriron un total 
de sesenta e unha obras, sendo a 
editorial que mais traballos apor
tou "Xerais", seguida de "Sotelo 
Blanco" e "Galaxia". Femando Ta
to Plaza, da Cátedra de Língua e 
Literatura na Universidade com
postelán, actuou como voceiro do 
xuri, explicando as razóns e moti
vos que levaron á decisión de otor
gar o prémio a estas duas obras, 
segundo informa o noso corres
pondente Xosé Ramón Castro. 

Francisco Fernández Rel, autor de 
Dlslec~oloxls da Lfngus Galega 

En primeiro lugar fu.o referén
cia ao apartado de criación litera
ria, no cal se baraxaron ate cinco 
obras e boubo unha importante 
discusió_n. Afinal chegaron a unha 
fórmula de consenso, acordando 
concederlle o prémio a Antón Te
var en base á sua longa traxectória 
na poesia e ao seu traballo de toda 
unha vida; pen ando ademá que 
'Berros en voz baixa" é un claro 
expoñente da lírica que e fai boxe 
na Galiza. Segundo o mesmo vo
ceiro, moito m¿i sinxela resultou 
a eleición de "Dialectoloxía da lin
gua galega" como obra gañadora 
no eido da inve ligación. Ne te 
proceso de eleición, habia outro 
tres traballo que o aban como 
premiábeis, pero pronto e confir
maron o pronó tico .Tato Plaza 
de tacou da obra de Franci co Fer
nández Rei o riguro o e profundo 
traballo de inve tigación, que e 
ini.ciou na década do etenta atra
veso da realización de inquérito 
para ó Atlas LingUí tico Galego 
que ven de comezar a er publica
do, "a obra, adcmaj , é unha autén
tica cartoloxía lingüí tica e un mo
delo de que debe er un traballo fi
lolóxico profundo, non ó da per
soa premiada senón de toda a equi
pa do Instituto da Lingua que cola
borou nel," 

Os membros do xurado tarnén se 
destacaron pola sua rapidez no fa
llo, pois que as deliberacións non 
tardaron máis de sesenta minutos. 
Das ausenzas entre os convocados, 
Carlos Casares en representación 
do Consello da Cultura e o mem
bro do Museq do Povo galego es
tand~ presentes todos os 
demáis:Olga Gallego (Real Acade
mia),, Femando Tato e os políticos . 
Arximiro Mamotes (OCarballiño), · 
Cándido Cabanelas (Boborás) e 
Manolo Prado (Deputación). 

A entrega do prémio, ·dotado 
cun millón de pesetas, que se re
parten a partes iguais entre os dous 
apartados, levara-se a cabo o vin
deiro t3 de Xuño no Pazo natal do 
finado galeguista en Moldes. • 
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O nacimento 
duriha 
tradición? 

Riosil 

Con RiosilO) Valentin Carrera iní
da-se na narrativa· galega con bon 
paso. E non só por ser o gañader 
do prémio Blanco Amor 1990, se
nón porque conseguiu un intere
sante texto. 

Subtitulada "Unha marea no 
Gran Sol", Riosil pon, antes de na
da, unha dúbida ao leitor: é unha 
novela-reportaxe ou unha reporta
xe novelada? Sábe e que na nove
la, se non e toma por un veículo 
todo terreno, cabe todo, que a no
vel a permite-o todo. Polo tanto, de 
primeira pode-se definir o pre en
te texto como unha novela. Novela 
que ten dentro de si unha impor
tante carga periodística, unha im
portante dose de reportaxe que, por 
veces, vai apagar a carga narrativa, 
novelesca; li terária, se gosta máis a 
palabra. 

Narran- e en Riosil os aconteci
mentos que lle uceceden a unha 
érie de homes -a tripulación dun 

barco cuxo nome é o título da no
vela- tanto no seu traballo (no mar) 
como en terra. En terra, onde están 
as suas donas ou mozas -Penélopes 
para o narrador, como eles son mi
ses (mais Penélopes imposíbeis á 
espera de Ulises máis imposíbeis 

Valentln Carrera, autor de Rlosl/. 

aínda; e son imposíbeis porque nen 
uns son aventureiros, senón homes 
que fan un traba~lo, duro e perigo
so; nen outras tecen teias á espera 
de alguén que non saben onde an
da; eles, vivos ou mortos chegarán 
sempre). No mar, onde desenvolve 
a maior parte da sua vida, coa mor
te ou a desgrácia prontas a apare
cer; facendo o seu traballo diário, 
recolleitamento peixe, bebendo, 
pensando ou soñando. 

Os acontecimentos que se de
senvolven en terra, a parte máis 
"novelesca" da narración (noveles
ca no sentido de que aquí aparece · 
pouco a parte periodística), son 
simples trazos para dar os máis im
portantes rasgos dos personaxes. 
Rasgos, simp1esmente, pois que 
non existe unha profundidade ne
les, non están ben deseñados. Quer 
dicer, na parte roáis "literária" da 
novela aparece, subxaz, a perspec
tiva artística da reportaxe: que os 
feítos falen por si sós. Mais ó autor 
debeu-se decatar que se alonxaba 
dun texto literário, e intenta corre-

Non somos inocentes· 
Carlos Mella 

xif-se. Un dos personaxes está a 
pique de ser deseñado, Xosé o Ve
llo, capítulo sete -que se confesa á . 
filla, que non a aína_, como filias 
dos almirante Collingwood de 
Vigny non poden amar a seu pai: 
non o coñece(n), sempre viveu no 
mar, e o mar foi a sua vida. ·Mais, o 
autor. non comete o erro de que es
tes sexán só caricaturas. Comete, a 
meu parecer, outro: son personaxes 
siínbóli"cos~ Maniqueos. Quizá o 
maior erro áo novelista e talvei. o 
maior acerto do periodista. O que 
roáis ama o mar, morrerá e as 
águas f~án desaparecer o .seu ma
nual de mariñeiro. Aquel que quer 
ser un mariñeirasso, conseguira-o. 
O infeliz, o desgraciado, morrerá 
(e será "vingado" por un compa
ñeiro seu), etc. 

Pero o maior fallo do narrador é 
non saber ver, ainda que alvisca e 
non sabe levá-los para adiante, os 
movimentos internos dos persona
xes ("Cobiia suicida, pois ningu.n 
gandeiro arrasaría os pastos, nin
gun campesino patexaria a sua se
menteira estragando os frutos in
maduros, ningun ·cazador botaria 
unha rede de banda .a banda do 
bosque matando merlos, paporru
bios, cigoñas, saltóns e bolboretas 
só para cazar unha perdiz", etc.). 
Non soubo captar os movimentos 
internos dos personaxes e asi o pá
rrafo transcrito -e outros máis- en · 
vez de ser parte ~a narración, soQ 
dados dunha reportaxe. Quer dicer, 
se en certos .momentos o autor sa-
be dosificar a información e con
verte-la en tempos mortos. Tempos 
mortos que son imprescindíbeis en 
reportaxe (pax. 91-97; fotografías, 
as claves transcritas, a lista da pes-
ca do dia, etc.) m¿¡is que inseridos 
nunha novela non fan máis que en
cher páxinas -ou, o que é pior, que 
o obxecto deveña história. 

Tamén haberla que rep.rochar ao 
autor que moitas veces a lnforma-

BLANCO AMOR'90 

Riosil 
Valentín Carrera 

cióp que dá adianta os aconteci
mentos, a. acción; e asi pode-se sa
ber o que vai suceder un montón 
'de páxinas antes de que aconteza: 
"O Riosil navegou impasible, rum-_ 
bo nórte. Tal vez eran, sen sabelo, 
aprendices de náufragos" (páx. 
1.36). E que a língµa sexa· mero 
instrumento de información e non 
fonte de coñecimenro da realidade 
( ou de coñecimento literário da re
alidade ). Usa dunha linguaxe fun-

. cional, ·directa, sen criación literá
ria. As veces non acontece . asi, e 
saen frases que non sei se calificar 
de ·"Ultraistas" ou de "Kitsch": 
"Os sobacos escachaban de risa 
baixo a ducha Qailarina, que non 
daba arrastrado o xabón'', etc. Non 
son moitas, prima a ·linguaxe pe
riodística, directa, sen malabaris
mo -e sen criación, tamén. 

. A novela (ou reportaxe?) é, ·ao 
cabo, un cánto aos homes· do mar, 
que traballan dia a día nun labor 
perigoso; canto que. ás veces é gra
tifican te (de aí esa dualidade de 
personaxes: o optimista, o sério, o 
amargado, etc., como se uns fosen 
o espello dos outros -e o mesmo 
pasa coas mulleres) e outras duro: 
está-se a contar unha aventura la
boral, aventura diária cuxo coroa
mento se consegue con abnegación 
e sofriinento, cóbado a cóbado cos 
compañeiros. 

Valentin Carrera non conseguiu 
unha obra maestra; quizá non fixo 
unha novela; deu, iso si, unhá obra 
que se le dun tirón. Obra que se os 
materiais tivesen estado máis dosi
ficados e xerarquizados, quizá teria 
saído unha novela, pois nela están 
presentes todos os lemas que_ son e 
serán da narrativa: amor; ódio, pai
xón, humor, sexo, etc. Unha obra 
oond~ as referéncias culturais 
(Conrad, London, Aldecoa sobre
todo, Graña, etc.) poden non coñe
cer-se: non son necesárias para a 
comprensión qo ~exto . Unha obra 
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que se bén non é pioneira, iso é o 
de menos; é q,.mellor texto, polo 
de agora, que sobre os mariñeiros 
se ten feíto en galego. E é asi, fa
cendo. obras interesantes -ainda 
que. non sexan obras primas-, co- . 
mo se cria unha tradición. Esta vez 
o xurado do Blanco Amor non ma-
rrou. Noraboa. + 

_ XGG 
(1) Edicións Xerais de Galicia. Col. Cró
nica Vigo, 1990. 171 pax. máis voéabulá
rio. 1250 pta. 

A desfeita 
industrial 
galega 

O sector textil 
·no albor da_ épo~a 
contemporánea 

A princípios do 1990 publiéa-se un 
libro conxunto sobre os diferentes 

. vieiros que seguiu a industrializa
ción na España contemporánea( 1 ). 
Do mesmo xeito que non se pode 
falar dunha industrialización euro
pea homoxénea comprobábamos 
ali como no conxunto hispano a di
versidade foi norma. Naquela obra' 
Xan Carmona, en apretadísimas 
páxinas (p. 23-48), daba ·conta da 
crise e transformacións da base in
dustrial galega desde meados do 
XIX ata a Guerra Civil, debruzan
do-se nos sectores siderúrxico, 
curtidos, conserva de peixe, e 
construción naval e electricidade 
xa no século XX. 

Agora ven de publicar, o profe-

__ XERAIS'90 __ 

As baleas de 
Eduardo Reinoso 

Alfonso Álvarez Cáccamo 

LIBROS VIVOS 

Barreiro contra Barreiro 
Xosé de Cora 

Arxendna 
Xavíer Álcala 

,_ 
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Mazando o litio, de José Suárez 

sor de História Económica da Uni
versidade de Santiago, un docu-

~-mento estudoC2), parte da sua prolí
fica tesé de 'doutoraniento, sobre o 
sector textil .onde comprobamos 
·que os procesos eGonómicos rion 
son unívocos, pudendo mesmo in
ch,iir x·eiras ou espazos económicos 
nos que ten lugar unha verdadeira 
desiridustrialización. O desenvol
vimento económico dunhas áreas · 
ou sectores dá paso ás veces ao 
afundimento doutras rexións. Vai 
ser o caso do sector lenceiro gale
go. no século XIX, onde desde un
ha boa situación de partida, da que 
xa falaran espeFanzadamente os 
ilustrados, vaise pasar á liquidá
ción praticamente total do ºmesmo. 

A explicar tal desfeita adica-lle 
250 páxinas alicerzadas nimha so

. bexa bibliografia tanto sobre a Ga
liza como sobre. diferent~s zonas 
europeas, unido a unha explora-

. ción polo miúdo de fontes variadí
simas. E isto fai-se tanto- desde o 
dado empírico concreto como des
de uns marcos teóricos que expli-

. can as primeiras xeiras da prot~
industrialización europea. O ·índice · 
inclue ·unha panor~ica demográ
fica e agrícola onde vai ter lugar o 
posíbel proceso industrial, enca
dra-se despois a indústr~a popular 
lenceira· dü liño cabo doutras in
dústrias galegas da época (metá:
lúrxia, curtidos, salgado, madei
ra .. . ), para pasar a focar o interese 
na expansión da produción textil 
familiar no derradeiro tércio do 
XVIII e r:eparar nos .atrancos '! un 

·proceso industíializador -que preci
saba transformacións cuafüativas 

. que non foi quen de levar adiante, 
chegando-se asi a un esmoreci
mento evidente entrados· xa no sé
c~lo XIX. 

A explicación de tal fracaso é 
multicaúsal: limitacións técnic·as 
(branquexado do liño denantes do 
tecido; emprego xeralizado do fu 
so1 e a roca en troques do tomo), 
cativeza do mercado (unha Galiza 
m~iormente rural e autosuficiente; 
precariedade dos transportes cara 
a meseta castellana; perda dos 
mercados coloniais ame"ricanos), 
compéténcia .imposíbel (verbo . 
dunha Inglaterra que leva va déca- ' 
das de adianto ou dunha Cataluña 
xa reconvertida cara. a p'rodución 
textil. mecanizada do algodón), e 
finalmente a falta dun grupo social 
que dese un pulo industrial"izador · 
e capitalista a este sector (comer
ciantes maioristas de orixe non ga
lega que se integran na,s clases 
rem;listas do Antigo Réxi!,lle aban-

donando o seu papel de burgueses 
emprendedores). . . 

O estancamento técnico e· social 
,da agricultura foi unha pexa que de 
certo eivou os intentos de avance ~ 
económico. Tal inércia no cerne da 
sociedade galega lastrou a transfor
mación desta indústria popular do 
liño, que seguiu sendo para~ fanií
lia labrega un simples complemen
to da agricultura. Na época con
temporánea tal situación era cada 
vez máis anacrónica, nun mundo 
cunha crecente mecanización e es
pecialización do traballo. 

No marco da história económica 
da Gal.iza contemporánea só resta 
agardar a publicación de traballós 
xa realizados sobre os intentos in
dustriálizadores noutras áreas con 
mellor fortuna .. Eis o sector conser
veiro, estudado tamén polo autor 
mais que ainda non sait.i do prelo. 
Para cando a publicación? + 

M.G:PROBADOS 
(1) AAVV Pautas region;tfes de la in
dustrializacióit ~española, Barcelona 
1990, Ed, Ariel. 
(2)· Carmona, Joam. El atraso industrial 
de Galicia, Auge y liquidación de las 
manufacturas textiles (1750-1900). Bar-
celona J.990 Ed. Ariel. · 

· . Ponteareas, 
cac1qu1smo e 
poder local 

-Francisco .Carideira -estudia a vida 
social e política de Poriteareas rios 
anos1881-1894(Jr Untia época de 
prata do Condado baixo a presi
déncia de don Saturnino Alvarez 
B ugallal e de don Xosé Ramón 
Bugallal. Dicimos de prata conw 
precede.nte da de ouro dos anos 
1900 .a 1936, cando os "agrários" 
se ~nfronten cos .Bugallal, don O.a
bino, · e cos sectores rendi~tas que · 
servian de apoio ao cacicato de 
aquel es. 

A obra ten varios méritos: ser un · 
produto de inten.so traballo de;> au
tor nos tempos libres da sua dedi
cacióIJ. ao ensino. Estar elaborada á 
vista de.·fontes tanto públicas como 
familiares. Saber centrar o tema na 
sua trama sociopolítica e nun lugar 

. que pode· ser paradigma do caci-· 
. quismo da Restauración e dos anos 
segtiintes e de contar hoxe con re-

des caciquís de novo carimbo nun- · 
ha abafante saga familiar do mais 
apodr.ecido, 

O libm conta das seguirites ·par
.tes: a saga dos Bugallal, de ori.xe 
campesiña e profisional. A familia 

: chegou a ter mGdia províncja de 
Ourense no seo poder político ,_ 
amén da parte que va'i de Ponteare-

as ata · a Cañiza. O derradeiro Bu
gallal da política, don Gabino, foi 
ministro da Monarquía e gran se
ñor da Parda (Pontevedra) que é 
mda hoxe pazo familiar dos seus 
descendentes. 

A trama sociopolítica do caci
quismo institucional durante a 
Restauración da Monarquía de Al-

. fonso 11 e segundo a constitución 
de Canovas del Castillo. Os "ren
distas ", a xustiza e os concellos 
son o eixo dos sistema caciquil a 
asaltar polos políticos tumantes. 

A prensa era un instrumento 
axeitado para lexitimé;i aquel poder 
omnipresente ·e as eleccións eran 
os tempos fortes daquela melopea. 
Nas elecc·ións (!floraba toda a carga 
de ficción própria do sistema e . 
ocasiopaba intres-de comédia. . 

Capítulo sigtnifi~ativo é o dedi
cado aos partidos mi grupos te~ti
moniais; eran os marxinados dos 
"turnantes"':. republicanos, rexiona
listas, integristas; Nos tres había 
persoas· de certo poder social; non 
podían furar na masa prefabricada 
das construción·s dos partidos do 
poder,. ·pero podian provocar con
flitos de superficie. Efectivamente 
entre integristas e conservadores 
estoupou frecuentemente a pugna 
verbal mais pro.vocadora. Uns e 
outr'os tiñan de altavoz á prensa e 
tales liortas lexitimaban a inexü
tente democrácia liberal como apa
riéncia de debate. Curiosas reguei
fas e periódicas batalliñas entre 
segmentos das clases dominantes, 
arelantes· sempre de poder político_ 
e polo que acabaron claudicando 
nos seus plantexamentos ideolóxi
cos. O xogo desta tonflitividade 
contou coa· preséncia literária dun 
clero numeros·os e desnortado, de
sesperadamente atentó a recuperar 
poder entre a clase dirixente. 

Por fin, o livro leva unha serie 
documental de fácil leitura. Can
deira da neste traballo un aporte a 
agradecer do caciquismo mais típi-

. co da estrutura do poder nun tempo 
clave para coñecer o presente. 

Ponteareas ten xa un espello on
de mirar o pasado; para verse na 
actualidade non o precisa. Hai xa 
rematada outra obra de igual inte
res sobre o agrarismo dos anos se
guintés a ·este que estudia Candeira." 
Debe imprentarse canto antes para 
ben do Condado e para integrarse 
na.historia comun de Galiza. • 

FRANCISCO CARBALLO 

Candeira Mosquera, Francisco, Caciquis
mo e poder local na Galícia ·da Restau
ración. Ed. Galicia Sur. Ponteareas, 1990. 
p.p. 201. 

o· 
nacionalismo · 
como forma 
de política ._ 

Nacionalismo· e 
estado de John 
Breuilly 

Como que o nacionalismo non é, 
nen de lonxe, unha ciéncia -e, entre 
paréntese, mellor que non sexa
pode-se abordar/estudar (e consi
derar) <leste muitas perspectivas. A 
lista é lónga. Asi, hai quen o consi
dera (e estuda) como un feito psi
cológico, ou corno unha ideoloxia 
máis ou menos irracional, ou como 
a expresión dunha determinada 
conciéncia de identidade, ou como 
a manifestación duns determinados 
intereses de clase, ou como un 
conxunto de características cultu
rais, ou como resultado dunha de
terminada rede de comunicacións, 
ou como un rnovimento social, ou 
como un movimento político, etc. 
E como .a lista, xa o dixemos, é 
longa, sempre existe a posibilidade 
de ampliá-la con algunha perspec
tiva "nova". 

Oferecer unha perspectiva nova 
no estudio, análise e valoración do 
nacionalismo é o obxectivo que se 
plantexa John Breylly (profesor de 
história na Universidade de Man
cbester) n9 seu ambicioso Nacio
nalismo y Estado(l) co que Edi
ciones Pomares-Corredor inícia o 
seu camiño editorial polos terrenos 
un pouco pantan'osos da literatura 
de. ensaio. Cal é a novidade de 
Breuilly? O noso profesor achega
se ao nacionalismo considerando-o 
como unha fonna política entendi
da, fundamentalmente, como de 
oposición. Mais oposición, a que? 
Oposición, xa que logo, ao Estado 
existente. E asi, partindo desta 
consideración inicial, Breully en
tende (de feito clasifica) o naciona
lismo' segundo os obxectivos polí
ticos que intenta seguir: separa
.ción, reforma ou unificación. Sina
lemos que o inglés (que ao longo 
do ·seu livro vai elaborando diver
sas clasificacións e categorías) ofe
rece-nos uns estudos históricos 
comparativos que lle serven para 
demostrar a hipótese do nacionalis
mo como forma específica de opo
sición política. 

Agora ben, unha vez lido o livro 
surxen algunhas cuestións que re
sultan un pouco problemáticas. As 
análisis de Breuilly parecen correc
tas e consistentes (ben que· algún 
historiador, probablemente, atopa
ria-lle pegas) mais, acaso non seria 

· posível encontrar outros exemplos 
( outros nacioñalismos) que non sa
ísen tan redondos á hora de demos .. 
trar a hipótése do noso profesor? 
E, ainda máis, non resfuta Breully, 
até certo ponto, a sua hipótese re
correndo máis unhá vez a conce
ciOns do · nacionalismo que 
explícitamente rexeita? 

En determinados momentos da 
sua análise, com efeito, o noso au
tor ve-se na obriga de recoñecer . 
(de maneira máis ou menos subtil 
que, a pesar de todo, .o .nacionalis
mop é a expresión dunha deterrIJi
nada identidade cultural, ou que a 
existéncia o.u non de. redes de co
municación ten bastante que ver co 
fenómeno nacionalista, ou que os 
intereses de clase &,tamén xogan o 
seu papel, etc. O curioso do caso é 
que Breuilly ,teime en negar estes 

aspectos da cuestión, ainda que re- · 
maté recoñecendo que "o naciona
lismo non é simplemente ·un instru-
mento dos políticos". . 

Nacionalismo y ·Estado é un liv
ro. moi ben documentado y ahondo 
recomendável que ten a virtude de 
mostrar que o nacionalismo...tamén 
é unha forma de política. E, cousa 
certamente importante e. notável, 
Breuilly demostra a sua tese estu
diando a realidade concreta (quer 
dicer, a prática) 4e muitos dos na- . 
cionalismos existentes. A este livro 
quizais lle sobra ambición. Mais 
non lle sobra interese. • 

MIGUEL PORTA PERALES 
1) Col. Teoría política y social. Ed. Po

mares-Corredor. Barcelona, 1990. 

TE 

Antón 
Patiño na 
pre-história 

Na galeria Miguel 
·Marcos de Madrid 

Volve a expor na Galeria Miguel 
Marcos de Madrid o pintor vigués 
Antón Patiño. A mostra a.ctual é 
unha continuación, sen rupturas 
nen grandes cámbios, da última ce
lebrada na mesma galería hai un 
par de anos. Cando aos pouco máis 
de trinta anos un pintor elixe unha 
rua tan definida, tan austeramente 
persoal e porque dentro síntese do
no dun mundo próprio no que a 
improvisación é a transformación 
constante· non parecen necesários. 

O título xenérico da mostra é 
"Prehistoria", sen dúbida o májs 
adecuado para unha dúcia de len
zos -case todos moi grandes e con 
forma cadrada- que teñen unha 
grande unidade entre eles e f~lan 
de inscricións e sinai parecjdo 
aos que se poden atopar na cova 
dos primeiros humano . 

Cunha gama de core limitada 
ao verde e as terras, grande uper
fícies monocromas -con algunha 
figura representando animai , plan
tas- onde no centro queda coma 
unha illa unha grande mancha ne
gra con máis densidade e con rele
vos que fan pensar en fó ei , en 
vestfxios que gañaron a partida ao 
tempo. 

Pintura moi fria, feíta co ele
mentos mínimos que parece unha 
reflexión sobre o significado dos 
sinais, sobre a forza do tempo nos 
obxectos case míticos. • 

CARLOS AMARO 

Antón Patiño 

-. 
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M oxenas, cincuenta anos de amor á gaita 
• , XOÁN M. ESTÉVEZ 

"¡Se a gaita .colles nas máns 
cóllea con díñidade!" 

A mensaxe de Rosalia foi 
todo un reto para N azário 
González Iglesias 
"Moxenas" que quizá 
ignorando os versos da 
padronesa acabou 
asumíndoos ao cabo dos 
cincuenta anos que nestes 
derradeiros dias do ano 
cumpre o egréxio gaiteiro 
como "home todo" no 
mundo ca música 
tradicional. O seu caso non 
é o dun gaiteiro máis; e a 
vida dun home pola que 
discorre o devir dunha de 
tantas faciarras da nosa e 
resisténcia cultural. 

Sen embargo a frauta foi o primei
ro instrumento que comezou a to
car aos cinco anos; dous anos mais 
tarde, no 1941 regálanlle na casa a 
sua primeira gaita; as 3.000 pese
tas que custaba foron todo un in
vestimen to e o ponto de partida 
dunha carreira, que comezou nas 
festas populares. 

Traballador na construción na
val, en fábricas conserveiras, pión 
que foí no levantamento das vías 
do tranvía en Vigo; foi despedido 
dalguns empleos por mor da sua 
actividade musical: as viaxes, os 
desprazamentos que facia mesmo 
fora da Galiza resultábanlle a miú
d o incompatíbeis co traballo. 
Nunha época (comezo dos anos 
cuarenta) dous homes resultaron 
vitais na defensa da sua teima: Xe
sús Portela e Pepe Militón ambos 
os dous tamén vencellados ao 
mundo do folclore déronlle folgos 
para continuar e tocaba nun chalé 
do Castro para unha família da 
burguesía viguesa que falaba en 
galega e recebian con sumo gusto 
a música dun gaiteiro que en cám
bio non era recompensado mate
rialmente. 

Convertido en lider, funda en 
1942 "Os chavales de Sárdoma" 
ao que continuarían en ano suce-
ivos "O Piruchos de Castrelos", 

"Vento das Cies", "Airiños do 
Monte de Sampaio", "Os Tranqui
lo " de San Xoán do Monte ... en 
todos ele deixou constáncia dunha 
actividade que el mesmo define 
como necesidade vital: "Se teño 
que deixar de tocar, morro". 

Logo dunha paréntese que o le
va como emigrante a Alemaña 
reincorpórase cara finais dos anos 
70 na continuación da laboura ini
ciada participando en "Lembran
zas Galegas" grupo instrumental e 
·de danza. 

Antón Corral. 
Obradoiro de 
instrumentos tradicionais 
En 1980 funda "Muxicas", grupo 
decisivo na sua vida artística e 
mesmo obxectivamente na actuali
dade musical galega, pero "discre
páncias internas no critério musi
cal a seguir" fanno abandonar a 
formación, o que se produce a co
menzos de 1987. Nestes sete anos 
deixou constáncia de duas grava-

. cións en forma de quinteto tradi
cional: "Parolada" e máis "Muxi
cas'' dobre albúm que inda hoxe en 
dia é referéncia abrigada entre a 
afeizón especializada ao utilizaren 
"por vez primeira as gaitas en dis- · 
tintas tonalidades". 

Foi esta década dos anos 80 de 
grande transcéndencia na música 
popular galega. Confluiron diver-

sas circunstáncias as que favorece
ron unha conxuntura privilexiada: 
a apoteose dos "Festivais Celtas" e 
especialmente o traslado a Vigo 
procedente de Lugo do Obradoiro 
de Instrumentos Tradicionais que 
dirixe Antón Corral; home polémi
co que goza da maior das simpatías 

.. 

por parte de "Moxenas", ·que con
sidera o seu traballo decisivo, até o 
ponto de recoñecer que 
"revitalizou ·o ambiente da música 
tradicional en Vigo; nomes hoxe 
tan sobranceiros como Ferreirós ou 
Ricardo Portela teñen moito a ver 
con el". Corral anímao a dar clases 
de gaita e nese cometido c·ontinua 
hoxe en dia. Do outro fenómeno, 
opina que "os celtas pasaron por 
aquí en helicóptero; en cámbio os 
festivais que no seu nome se ·orga-

. nizaron serviron para abrirmos as 
portas ao exterior, ao tempo de 
proporcionaren unha boa aprendi
zaxe aos músicos autóctonos; pola 
contra estenderon o vicio de tocar 
temas galegas con gaita escocesa, 
cousa de seu pouco doada". 

Froito desta xeira é a cantidade 
de grup-os "folk", que ao entender 
do lexendário gaiteiro "comezaron 
con boa idea pero son vítimas da 
competéncia do mercado e resúlta
lles difícil subsistir". De toda a ris
tra de fonnacións reserva os seu~ 
mellores comentários para "Milla
doiro" e máis "Na Lúa": "souberon 
tirar por cadanseu camiño diferen-

te, eren no que fan, son sérios no 
· traballo e teñen por diante un ca

miño moi alentador". 

Autodidacta 
Mália est<!. amplitude de critérios 
confesa ser un gaiteiro que non sai 
do ámbito tradicional, e lamenta 
non saber solfeo. Dentro do seu 
grémio di atopar colegas "que son 
máis músicos que gaiteiros". E 
dentro do colectivo distingue os de 
procedéJ1cia urbana dos . do rural: 
"os gaiteiros de cidade andan máis 
en ascensor, son maís rebuscados, 
teñen un toque cronometrado; os 
de aldea son máis naturais". Afir
ma ser o seu un instrumento moi 
versátil e na sua discoteca particu-

. lar a vatiedade de estilos musicais 
réxese, na sua meirande paíté, por 
gravacións nas que está presente a 
gaita. ' · 

Lonxe de calquer posicionamen
to político foi participe das mani
festacións dos franquistas do pri
meiro de Maio no "Santiago Ber
nabeu" e máis nas festás do Pilar 
en Zaragoza: "o importante era to
car sen conciéncia da trastenda que 

Todo-los números do periódico A ~osa Terra, 
editados en Bos Aires, entre 1942 e 1972, 

en colección ·facsimilar de 1 tomos. 

Ten a!JOra o lector nas suas mao.< un documento histórico de f!rande ímportanda. de maneira 
que todo aquel que qwxer ser sabedor do latexo vital das comunidades patrióCJcas de Su· 
damenca e a sua lon¡¡a lo11a contra a adversidade hJStónca. ten apora a ocasión de consultaJ 
este periódico. que é un espel/o no que se ref/exa a vida políuca e culrural ¡¡aleya naque/a 
emigración encre 1942 e 1972. 

Fo1 a NOSA TERRA de Aménca un periódico nac1ooaf151a e servia de rrib'J..a. unha.~ veces 
oficial e outra~ of1c1osa. á lnndfldade Galeya. o~n1zación patrióUca·po/itJ;~'&:e encadraba 
¡¡a/1!9wstas de diversa.~ tendencias. tant0 procedentes do exiúo <Castelao. Nuñez BuaJ canto 
mt~rdfltes da emf!íac1on econorruca <Puente. Prada. Avelmo D1az). 

As1. os f!rande.~ acontecementos daquel tempo van aparecendo en A NOSA TERRA onenta· 
dos e centrados por Castelao na neces1dade de cada mrre. A cnacion de> ConseUo. da Irman
dade e da Galeuzcn, parecen ser o ponto de pamda do combate nac1ona/1sra posterior á 
Guerra Civil 

XL Me.ndez Ferrin 
(Do prefacio da Colección) 

se movía detrás". 
Inda que hoxe en dia xa non to

ca profesionalmente e bota en fal
ta compositores actuais ("os exis
tentes andan un pouco desconcer
tados") o panorama para "Moxe
nas" non pode ser mellar: compa
xina o seu traballo de monitor c}e 
auto-escola coas clases de gaita 
que-imparte por Vigo e bisbarra e 
comenta con ledícia a incesante 
morea de · al unos interesados en 
aprenderen. 
O nome artístico herdouno dun 
alcume do seu avó. O seu 
instrumento convertido en razón 
vital suprema lévao a facer os 
pinitos como poeta, chegando a 
escreber versos dedicados á sua 
compañeira inseparábel: 

"Se me calles Qori me rompas. 
Se me tocas faino ben. 
Quen en mi f oce, sóbrame 
e quen me desafine tamén. 

S6 ti amigo gaiteiro 
podes de min conquerir 
que "toque", "chore" e "fale" 

Moxena.s · • 

.. 

~
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.O EDIFÍCIO ÚO ARQUIVO DO REINO 
Sempre foi motivo de atención 
ecuriosidade para moltos visitants 
e forasteiros o singular edificio ne
oclásico que se ergue nun lateral 
da Praza do Campo de Betanzos, 
coñecido polos betanceir.os como 
"O Liceo". Mais de un nos ten pre
guntado que era aquilo e para que 
servia. Pois ben, tal edificio é ún 
exemplo palpábel, desde hai máis 
de douscentos anos, dos desatinos, 
anomalía~ e incapacidade dos go
vemantes de entón. Un custosísino 
edificio, concebido .e planificadq 
potas mentes ilustradas da época 
para albergar no seu seo o arquivo 
<leste . antigo reino, foi vítima da 
irracionalidade dos govemantes e 
da clase dirixente do país que, na 
sua cegueira e defensa de espúreos 
intereses, non repararon en sacrifi
calo, noviño do trinque ainda. 
Parece que xa no 1719 os docu
mentos do arquivo xeral de Galiza 
foron trasladados provisoriamente 
a Betanzos, en prevención de cün
tinxéncias militares que 'facian te
mer un ataque á Coruña polo mar. 
Non tardarían moito en ser recla
mados e devoltos á cidade herculi
na, con tanta falta de coidado que 
se extraviaron moitísimos e déron
se por perdidos outros moitos por 
"malícia" dos trasladadores, se -fa
cemos caso á opinión de Manuel 
Martínez Santiso, autor dunha His
tória de Betanzos impresa a finais 
do século pasado. • 

A necesidade e conveniéncia 
dun edificio apropriado para custo
diar e gardar eses fundos docu
mentais facíase cada vez mª-is evi
dente. En 1761, a Xunta do Reino 
propuxo ao monarca a sua constru
ción e, unha vez conformes o Con
sello da Cámara e o de Castela, 
acordouse-iniciar as obras en l763. 
Comunicouse ao capitán xeneral 
de Galiza, o Marqués de Croix, 
quen propuxo Betanzos c'Omo em
prazamento idóneo, vencendo riva
lidades localistas. O novo edifício 
foi trazado polo enxeñeiro Felicia
no Míquez e executado polo arqui
tecto GaJCía Quiñones, extramuros 
da vila, no que daquela era o cam
po da feira. O custe da obra ascen
.deu a case 900.000 reais da época, 
sufragado por un imposto sobre o 
viño e o sal nas sete províncias por 
un período de dez anos. -

O edificio constitue un rexo rec
tángulo duns cincÚenta por vinte
cinco metros, aproximadamente, 
con baixo e un andar. Estaba distri
buído en sete salas, todas aboba
c;ladas, dedicadas a cadansua pro
víncia da antiga división adminis
trativa. Ao piso superior acédése 

no centro da sua fachada por unha 
dobre escaleira con patin <liante da 
porta, que é a principal. Sobre ela 
vai un tragaluz ovalado qué ten en
riba as armas do Reino de Galiza. 
Por certo, este escudo -como outro 
da cidad~- foi obxecto das iras dos . 
republicanos que o descoroarori 
cando "a Gloriosa". Todo o edifí
cio -agás na sua fachada- estivo ro
deado por un paseo acordoado do 
que se conserva unha grande parte -
chamada A Alameda, pésie a ter 
plantadas acácias. Non deixan de 
ter certa grácia, para nós, as curio
sas gárgolas~ formando grotescas 
cabezas co deságüe na· boca, que. 

. nos fan lembrar as do románico. O 
conxunto dá unha sensación de ra
cionalidade, serenidade, equilíbrio 
e sóbria elegáncia; acentuada pota 
sua horizontalidade. 

En 1771 púxoselle ramo á obra. 
Fixo longas-xestións o concello pa
ra a traslación dos documentos 
desde A Coruña e o· Marqués de 
Bosque Florido, valedor de Betan
zos, solicitouno persoalmente do 
monarca. Mais as rivalidades loca
)istas, intrigas e intereses caciquis 
maquinaron par3: que 11on se levase 
a cabo, argüíndo disculpas como a 
excesiva distáncia á Audiéncia, a 
humidade e a situación exposta da 
vila betanceira en caso de guerra 
ou ataque, pexas que o citado Mar
tínez Santiso atribuía· a "el vecino · 
egoista que siempre acecha"; lem-

XESUS TORRES REGUEIRO 

-o MAXESTUOSO 
EDIFÍCIODO 

ARQUIVO DO REINO 
XAMAIS FOI 

UTILIZADO PARA O 
FIN PARA O QUE FOI 
CONCEBIDO. FOI UN 

LUXO QUE SE 
PERMITID UN PAIS_ 
QUE NON ESTABA 
PARA. DISPÉNDIOS 

brando a vella rivalidade entre A 
Coruña e Betanzos. En 1775 o 
traslado foi rexeitado definitiva- . 
mente, ordenándose que o novo 
edificio se destinase a cuartel e que 
o arquivo continuase apodrecendo 
nos sotos da Audiéncia. Anos des
pqis un capitán xeneral, coa dis
culpa de necesitar unha das están
cias ocupadas polo arquivo, orde
nou desaloxar documentos e lega
xos á viciña praza da Fariña, ao ar 
libre e sen vixiáncia. 

O maxéstuoso edifício do Arqui
vo do Reino, por un deses capri
chos do destino, xarnais foi utiliza
do para o fin co que fora concebi
do. Foi un luxo que se permitiu un 

país que non estaba para dispén
dios. A falta de planificación e a 
incúria non son cousa de hoxe. Ga
liza perdeu a oportunidade_ de ter 
un arquivo en condicións, mais 
Betanzos gañou un edificio -ainda 
que máis gañaria tendo ali o Arqui
v o do Reino- que acrecentaba o 
seu carácter monumental e que pa:
ra moitos constitue o mellor edifi
cio civil da cidade. O Concello po
sesionouse del e dedicouno a mul
tiples usos, non sempre decorosos 
para a categoría do edificio. Nos 
seus locais, através dos tempos, es
ti veron instalados un cuartel, ca
dea, escolas públicas, alfóndiga, un 
teatro municipal, cortellos de pos
ta, várias sociedades recreativas 
(Tertúlia, Tertulia-Circo e o Liceo 
Recreativo, que lle deu nome ao 
edificio), oficina de teléfonos, un
ha sala de festas, cafetarias e taber
nas. En 1922 arran ouse e deco
rouse o piso superior cun proxecto 
do arquitecto coruñes González Vi
nar. Mais o seu deterioro íase agra
vando co tempo. Os custes da sua 
conservación excedían os escasos 
rendimentos que daba o seu alu
guer e o concello prefería dedicar a 
outras obras e necesidades os seus 
precários recursos. 

Na mañanciña do dia de Reis do 
ano 1948, o vello edificio veuse 
abaixo; vencido por tantos anos de 
abandono, como unha protesta 
contra tantas vexacións. Quixo a 

casualidade -ou quizá o "Liceo" 
escolleu a hora da protesta- que 
non houbera vítimas. Só dous ca
mareiros mozos -pai e tio do que 
escrebe- do café que ocupaba parte 
do baixo foron surprendidos polo 
derrubamento. O teito e as abóva
das viñéronse abaixo. Un deles 
protexeuse embaixo do mostrador 
e o outro foi rescatado dos escom
bros sen sofrir danos maiores. A 
opinión local comentaba o que po-

- deria ter pasado se o derrubamento 
se producir no lusco-fusco dese 
dia, durante o baile de Reis que ia 
celebrar a sociedade Liceo Recrea
tivo. 

Na actualidade o antigo edificio 
do Arquivo do Reino está sendo 
obxecto dunha restauración para 
axeitalo a novos usos. A ela trasla
darase a Casa do Concello coas 
suas dependéncias, abandonando o 
fermoso edificio que coroa a rua 
do Castro e que ficou pequeno. Es
tase a acondicionar un dos baixos 
para sala de cultura e xa ven fun
cionando unha sala de exposicións. 
Para moitos -e entre eles contámo
nos- a reforma interior sofrida polo 
edificio non respeita o seu carácter. 
A citada sala de exposicións coa 
que un se atopa ao subir a escalina
ta de pedra máis ben parece unha 
nave ou pavillón industrial todo 
corrido. lsto semella xa ser unha 
constante nos últimos tempos. Res
táuranse nobres edificios, respéita
se a sua fachada e baléirase total
mente o seu interior, converténdo
os nunba espécie de corpos sen 
ánima. 

A construción a comezos dos 
anos setenta dun enorme mamotre
to escuálido e provocativo de doce 
andares case ao seu carón veu 
asombrar o vello edificio do Ar
quivo, ademais de chantar unha 
afrenta á monumental cidade de 
Betanzos, aos betanceiros amantes 
do seu patrirnónio artístico -que o 
son a sua maioria- e a calquer espí
rito sensíbel. Un noso amigo -que, 
desde que se levou a cabo tal faza
ña arquitectónica, arrepfa elle o 
corazón cada vez quepa a por Be
tanzos- ten dito e escrito, e nós so
mos totalmente conformes, que un
ha das primeiras actuacións da pi
queta en Galiza moi necesária de
la- tiña que ser nesta ob cena, abe
'rrante e descomunal mo tra de mal 
gosto, especulación selvaxe e des
prezo ao sentido comun. Nengunha 
restauración que se leve a cabo no • 
vello ediffcio do Liceo, ou frustra
do Arquivo do Reino, será comple
ta mentres esa negra sombra o siga 
asombrando. + 
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ANUNCIOS DE BALDE 

O grupo Erva pide a colabora
ción de todos os cidadáns 'para 
que avisen ás autoridades en
car~adas cando observen a 'pre-. 
séncia de talas e pontos de 
venda de acibo, nos seguintes 1 

teléfonos ; Serprona (Servicio 
de Protección da Natureza da 
Guardia Civil (986) 750217 . 
Servício de Médio Ambiente 
Natural (986) 846026. 

Vendo enxámios en produción . 
Abellas do país. Varroa tratada. 
Colmea perfeicion con cámara 
de cría. 11 .000 pta . . Tfno. 

. (0,981) 899931. 

Existe un idioma contra os im
perialismos lingüísticos, para 
que cada nación se comunique 
facilmente en pé de igualdade 
coas demais, sen someterse a 
línguas estranxeiras: o espe
ranto, o idioma máis simples 
da terra. Clases gratis no Insti
tuto Santo Tomé de Freixeiro 
(Vigo). Venre de 6 a 7. Tfno.: 

ACTOS 

Xociviga 

Até o 29 de Decembro segue o 
eu programa as Xomadas de 

Cine e Vídeo de Galicia, no 
Carballiño. 

O eores 28, no Cinema Pa
radi o ás 18 h. 'Tiempo de Gi
tanos"; ás 20 h. "Tierra de 
nue rro mayores"; ás 23 h. 
"Drug rore Cowboy" e ás 0,30 
h. repete "Tierra de uestros 
Mayores". 

No Cine AJameda, ás 16 h. e 
á 18 h. 'Temblores; ás 20 h. 
"Intervis.ta" e ás 23 h. "Boom, 
Boom' . Na Casa da Cultura, ás 
12 h. apre éntase o libro de Xo
sé Luis Cabo "O especráculo ci
nematográfico en Galicia. Das 
ombras chinescas aos panora

mas". 

O ábado 29 no Cinema Pa
radi o. As 16 h ... Far North '; ás 
18 h. "Intervi ta"; a 20 h. 

(986) 23 16 40. 

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

Empresáho queres axudar ao . 
hoquei sobre patins, a Vigo e a 
ti mesmo?. Solicita un espácio 
publicitário na pista do Pavi
llói:t do Carme-As Travesas. 
Chámanos ao (986) 37 11 09 ou 
43 96 33. Quique Urdiales-Tra
vesia Hoquei Clube. 

Un grupo de militantes do 
BNG en Cataluña reunímonos 
coa intención de criar un gru
po de reflexión política e cul
tural. Pacemos un chamamen
to a todos os galegas en Cata
fonya a participar neste pro
xecto. Comunicádevos coa 
Dores Asorei ·no seguinte ·en
derezo C/Pare Claret, 213 -3º-
21. 08026 Barcelona. Tfno 
(93) 235 90 25. 

"Drugstore Cowboy" e ás 23 h. 
"Tiempo de Gitanos". No Cine 
Alameda, ás 16 h. "Marcelino 
pan y vino"; ás_20 h. "Sonrisas 
de New Jersey", ás 23 h. "La 
escalera de Jacob". Na Casa da 
Cultura, Maratón especial, 16 h. 
"Un mundo sin piedad"; 18 h. 
" Boom, Boom"; 20 h. "Tokio 
Ga" e 23 h. "Drugstore Cow
boy". 

A asisténcia a "Tierra de 
nuestros mayores" será gratuita. 
A Maratón especial do sábado 
na Ca a de CUitura terá un ré
xime económico especial e au
tónomo. 

Cine en Bueu 

Durante catro sábados, ás 11 da 
mañá na Casa do Mar de Bueu, 
proxectaranse diversas películas 
dirixidas aos máis novos, orga
nizadas pola AC As Lagos en 
colaboración do Instituto Social 

EXPOSICIONS , 

Isaac Diaz Pardo 

Exposición antolóxica de Diaz 
Pardo que inclue unha pequena 
mostra-do traballo do seu pai, 
Diaz "Baliño. No Auditório de 
Galicia de Santiago áté o 20 de 
Xaneiro. · 

Xosé Ramón Castro 

Exposición fotográfica aberra 
até o 5 de Xaneiro, sobre a vida 
na cidade de Londres 

da Marina. 
29 de Decembro "A lla do te
souro", de Orson Welles: 
5 de Xaneiro "Pedro e o dra
gón Elliot" de Walt Disney 
12 de Xaneiro "Ivanhoe" con 
Robert e Eliz.abeth Taylor. 
19 de Xaneiro "Aí vai ese bóli-
do" de Disney. · 

LIBROS 

Arqui vo Pacheco 

O Centro de Estudios Fotográfi
cos ven de editar a terceira en
trega da sua colección Album. 
Despois de ter resgatado e ex-

Peza Única 

Exposición colectiva de 18 ar
tesáns na sala de exposicións 
do Banco de España. Até o 5 de 
Xaneiro. 

· Norberto Olmedo 

Exposición na Galería Sic de 
Vigo (Príncipe 23-1) 

Anos 
de Pelengrinaxe 

Exposición na Galería Trinta
Manolo Allué de Santiago. Até 
o 19 de Xaneiro ~ Pintura, es- . 
cultura, papeis, gravados e ob
xectos. 

M~mcho Amigo 
Esculturas na Galeria de Arte 
Ad Hoc, de Vigo (Areal 18) 

Cursos. de· Baile 

Cursiño de escala bolera españo
la, flamenco e danza estilizada, 
impartido por Esperanza Arron
do. Días 2, 3 e 4 de Xaneiro no 
Estúdo Danza (Rornil 78 - Vigo). 
Información (986) 41 46 82. · 

posta publicamente diferentes 
coleccións d.o patriinónio histó
rico-fotográfico galega, ·o Cen
tro animado por Xosé L. Suárez 
Canal e Manuel Sendón desta 
volta (anteriormente sairan os 
volumes de Ramón Caamaño e 
Vari Caramés) traen á lus e o 
papel o Arquivo Pacheco. -ln
troducido por un amplo lirniar 
en galega e inglés, que contex
tualiza o labor da saga Pacheco, 
o libro recollé unha mostra se
lecta de fotografías, impresas en 
bitonos, dun século de memória 
gráfica de Vigo e da Galiza. Un 
libro a ter presente na nómina 
<l:e posíbeis agasallos de Nadal. 
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CONVOCATORIAS 

Fotoxornalismo 
80-90 

Os fotógrafos _de I'...ugo co patro- -
cínio da Deputación, convocan 
aos fotoxornalistas galegos a · 
enviar os séus traballos realiza
dos na Galiza, ou fóra dela, 
desde o 1 de Xaneiro do 1980 
ao 31 de Decembro do 1990. 

Características: catro foto
grafias por autor, lado mínimo 
24 ém. e máximo 50 cm. 
Acompañarase unha cópia de 
cada en 18x24 cm. para a publi
cación dun. libro catálogo. 

Envios: as fotografias debe
rán ser enviadas antes do 15 de 
Xaneiro do 1991 á Depuiación 
Provincial de Lugo. Sección de 
Cultura e Comunicación. San 
M"arco_s, s/n 27001-Lugo. 

I _ Certame de Arte 
. 'Novos valores' 

O Centro Cultural de Begonte, 
co patrocinio de Construccións 
Níon, convoca o I Certame de 
Arte "Novas Valores "José Do-· 
míngue.z GuiZán dacordo coas 
seguintes Bases: 

.· 1 O premio "José Dom~n
guez Guizán" de Novos Valores 
está dotado con 50.000 ptas. e 
estatuiña de Sargadelos. 

2 Adxudicaras~ á obra pictó
rica que resulte· seleccionada 
polo xurado calificador, que es

- tará formado por ·especialistas 
na materia. 

3 Poderán optar a este .pre
mio autores galegos, de idades 

comprendidas entre os 14 e os 
17 anos (ámbolos dous inclusi
ve), cori obras de pintura, con 
tema libre, e tamaño máximo 
de 1,5 por 1 m . . 

· 4 Cada autor poderá presen
tar un máximó de dúas obras, 
enmar~adas? acompañadas dos 
datos identificativos de obra e 
autor e fotocopia de Documen- • 
to de identidade para acreditá-la 
idade. 

5 As obras serán remitidas -
libres de gastos- ao Centro cul
tural .de· Begonte, ou á delega- · 
ción Provincial de Cultura de 
Lugo (Pint or Corredoira, 1). 
Seranlles devoltas libres de gas
tos. o end~rezo que indiquen. 

6 As obras deberán presen
tarse antes das 12,00 horas do · 
25 do próximo mes de decem
bro, data n_a que se inaugurará a 
exposición da obra presentada 
mó Certame. Se o número de 
obras presentadas o esixise, fa
rase unha selección. 

7 O xurado reunirase na pri
meira quincena no Xaneiro de 
1991, para adxudicar .o premio. 
A obra premiada quedará d.e' 
propiedade da entidade convo
cante. As non premiadas, serán 
devoltas ós concursantes. 

A organiza_1:;ión estabelecerá 
un seguro para as obras que se 
apresenten ao Certame, por un 
importe de 50.000 ptas. cada 
unha. . 

Enténdese por autores gale
gos os nados na Galicia ou resi
dente habituais. 

Poderase organizar unha ex -
posición coas obras apresenta
das ao Ceitame ou selecciona
das, na capital lucense, co . fin 
de apoiar a celebración. 

O fondo editorial de 

EXTRAS A NOSA TERRA 
Promocións Culturais Galegas 

·á venda en: 

11111 
A CORUÑA 
Libraria Couceiro 
Praza do Libro 
Libraria Colón 
Rua Real. 24 
Libraría Luma 
Rua Fernando Macias, 3 
Libraria Ayuntamiento 
Praza Pontevedra. 2 
Riego de Agua . 16 
Libraria Terra 
Praza do Conservatorio , 2 
Libraria Logos 
Ronda de Outelro, 248 
Libraria Arco 
Rua do Arco. 5 
Libraria Martins's 
Rua Pedreira Ríos, 2 
Libraria Xiada 
Avd. de Fisterra, 76-78 

SANTIAGO 

Libraria Couceiro 
Rua República de El Salvador, 9 
Libraria Abraxas 
Rua Montero Rios. 50 
Galeria Sargadelos 
Rua Nova, 16 
Libraria Pedreira 
Rua Home Santo, 55 
Libraria San Pedro 
Rua San Pedro, 61 
Libraria Aerno 
Rua República de El Salvador, 33 
Libraria Carballal 
Ruado Vilar . 68 
Librarla González 
Rua do Vilar. 52-50 
Librana t-ollas Novas 
Rua Montero Rios. 37 

FERROL 

Libraría Limiar 
Rua Venezuela, 33 
Libraría ·Helios 
Rua Real, 55 

MUROS 

Libraria Prim 
Rua Ancha, 9 
Libraria Galardo 
A Xesta 
Libraria Kino 
Esteixo 

NOIA 

Libraria Sementeira 
Rua Mazacañamos, 15 
l!.ibraria Blanco 
Rua Suárez Oviedo, 11 

CORCUBIÓN 

Libraria Nerios 
Praza Xosé Carreira, 29 

CARNOTA 

1,.ibraria Vázquez 
A beira Casa do Concello 

CEE 

Libraría Trazos 
Rua da Pern~ . 12 

111111· 
PONTEVEDRA 

Libraria Míchelena 
Rua Michelena. 22 
-Libraría Cao 
Bua Padre Sarmiento, 12 
Libraria Seoane 
Rua Garcia Camba. 6 

VIGO 

Libraría flertrand 
Rua Príncipe, 23 
Libraría Ir Indo 
Rua Principe, 22 (Galerias, 2° Piso) 
Libraría Babel 
Rua Venezuela, 45 

Libraria Cultural -
Rua de Don Sosco. 46 
Libraria Capitán Trueno 
Rua Margués de Valladares (Galerias) 
Libraria Auria 
Rua Torrecedeira. 102 
Libraria Sirius 
Travesia de Vigo. 17 

CANGAS 

Libraria Maraxe 
Avda. Méndez Núñez, 45 
Libraria Vilafer 
Rua Real , 13 
Libraria Pro-Escala 
Rua Baiona, 15 

MOAÑA 

Libraria Maya 
Rua Concepción Arenal , 142 
Libraria Alborada 
Rua Concepción Arenal , 112 

AGUARDA 

Libraria Átlántica 
Rua Concepción Arena l, 1.6 
Libraria Cervantes 
Rua Vicente Risco , 3 

PORRIÑO 

Libraria Paz 
Rua Ramón González, 3 

MARÍN 

Libraria Breogán 
Rua Calvo Sotelo. 29 

ARCADE-SOuTOMAIOR 

Libraria Míguez 
Avda. Xosé Solla, 115 

VILAGARCIA DE AROUSA 

Libraria Limiar 
Rua Cervanfes, 5 

1111 
OURENSE 

Galeria Sargadelos 
Roa Habana, 20 
Libraria La Región 
Rua Calvo Sotelo, 15 
Libraria Stylo 
Rua Capitán Eloy_ 
Libraria Tanco 
Rua José Antonio , 20 
Libraria Ronsel 
Rua Paz, 19 
Libraria Platero 
Rua Bedoia, 22 
Libraria Meiga 
Rua Progreso, 64 
Libraria Malleira 
Rua Bedoia, 36 
Libraria A Nova 
Rua Padre Feixoo. i 7 
Libraria Desea 
Avda. Ourense, 1 O 
Libraria Res -Vie 
Praza Maior, 11 

RIBADAVIA 

Libraria· Teima 
Rua Carballiño. 56 

ALLARIZ 

Libraria Amodiño 
Rua Emilia Pardo Bozán , 18 

, CARBALLIÑO 

Libraría· Correos 
Rua Resalía Castro, 1 
Libraria Epi 
Rua Mosquera, 29 

CELANOVA 

Libraría Abella 
-Praza.Maior, 10 - / 

VERIN 

. O BAR.CO DE V ALDEORRAS 

Libraria Murciego 
Rua Marcelino Suárez, 28 

XINZO DA LIMIA 

Libraria Galaica . 
Avda. Ourense. 11 · 

111 
LUGO 

·Libraría Aguirre 
Rua Bispo Aguirre, 8 
Libraria Biblos 
Rua Doutor Fleming, 1 Baixo 
Libraria Alonso 
Praza do Campo, 2 

.VIVEIRO 

Libraria Porta da Vila 
Avda. Courdes , 38 · 

RIIiADEO 

Libraria Vivin 
Rua San Roque, 7 

VILALBA 
Libraria Garcia · Hermida 
Rua Calvo Sotelo, 5 

MADRID 

Sargadelos 
Zurbano. 46 
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A realización do programa da TVG, 
O Nada/ dos outros galegas~ abriu a polémica 
·os emigrantes . na Suiza c.ritic_an o tratamento que lles 
outorgan os médió·s de comunicación e os governos 
MANUEL VEiGA 

A 
prensa galega só publica imaxes 
banais, ecos de sociedade, pero 
faltan estudos sérios sobre a emi

gración", afirmou a este periódico, Xesús 
Baamonde, secretário da ·sociedade A 
Nasa Galíza de Xenebra. 

A visita dun cento de galegas a Suiza 
para encontrarse cos seus familiares, con 
motivo do Nadal, en viaxe sufragado pela 
Televisión de Galicia, deu pé a algunhas 
críticas por parte de representantes da 
emigración ante xornalistas enviados aos 

· actos. A xira. contou tamén coa colabora
ción da Secretaria de Relacións coas Co
munidades Galegas. Fraga enviou un ví
deo coas suas palabras dirixido aos emi
grantes, no que lles desexaba un feliz ano 
2000. O presidente da Xunta visitará per
soalmente aos galegas resigentes en Sui
za e Alemaña no primeiro trimestre do 
·ano próximo. 

- 'Non somos nenes' 

O programa realizado pela TVG a raiz da 
viaxe foi calificado de tópico e folclorizan-. 

· te por algunhas persoas. Durante os en
contros realizados en .Suiza entre xorna
listas de diversos médios, chegados des:· 
de Galiza e representantes dos-centros A 
Nosa Galiza de Xenebra e Sementeir? de 

,,,. . _ Basilea-púxose de manif~sto a incomodi
dade polos tratamentos informativos e po-
1 íticos dados habitualmente á emigración . . 

En opinión de Xesús Baa!'Tlonde, a ima
xe da emigración debe ser transformada. 
"Que dean o bon e o mao, pero que non 
nos traten como a ·nenas ou como a per
soas ignorantes. O mundo ensinounos 
moitas causas e por riba de todo está a 
nasa dignidade como persoas". , 

Baamonde recoñece que algunha das 
críticas que realizou 
ante os. xornalistas 
"non gastaron, pa
rece que o tomaron 
_como algo persoal". 

,., "Sabemos que 
este tipó de actos 
poden ser utilizados 
politicamente, sina-' 
la Ramón Carreira, 

. directivo de Semen
te ira, como s·o.n 
usados os de Amé
rica, pero permiten . 
que nos comuni
·quemos, que . vaia 
xente aló que leva 
moitos anos sen ir". · 

Carreira coincide 
en que "apenas 
existe un traballó 
sério de seguimen-

to da emigración. Os médios de comuni
cación adoitan a cubrir exclusivamente os 
actos institucionais. E ademais están afei
tas a que aos emigrantes todo nos pareza 
ben". 

Segundo Xesus Baamonde "a imaxe 
do Nadal en Suiza non se deu, ademais 
-sinala na liña do afirmado por Carreira
parec~ que non podemos dar opinións: 
Deben pensar que irnos estar todos de 

- . . 
AS PUBLICACIÓN ESPECIAIS DE A NOSA TERRA SON UN1-SON AGASALLO 

'" '\\~~ 
Baamon . · a que "non fixemos 

ataques persoais, nen citamos a nengun 
partido. Somos respeitosos coas institu
cións que o pavo galega se dá e estamos 
dispostos a oferecerlle un recebimento 
cordial a calquer governo democrático 
que se dirixa a nós, como foi neste caso". 

Falta de competéncias 

"A Secretaria Xeral de Relación coas Co
münidades Galegas estaba prevista des
de a constitución da autonomia, sinala 
Ramón Carreira. Con Laxe comezou a 
funcionar e agora con Fraga segue na 
mesma liña. Utilízana pará ter un vínculo 
coa emigración e para arrimar a ascua á 
sua sardiña. As nasas demandas son res
pondidas case sempre coa afirmación de 
que non teñen competéncias. Probabel
mente isto sexa verdade. Pero a conse
cuéncia é que coa emigración non se está 
a realizar un traballo sério. Outros paises 
tañen pensións permanentes para os emi
grantes que están en moi mala situación 
económica. lsto hoxe afecta sobretodo a 
Latinoamérica. Pero é o xusto, se ternos 
en canta que somos tan cidadáns como 
os do interior". 

Carreira resalta tamén outras caréncias. 
"Apenas se facilita sequer a vinculación 
cultural. Nós estamos a facer un segundo 
curso de Língua e Literatura galegas, pero 
con moitas dificuldades. Mandar profeso
res para os nasos tillos parécelle un gasto 
excesivo". 

O máis importante e promover o retorno 
da xente. "Por aqui hai persoas moi cuali
ficadas, sinala Carreira, pero non teñen 
postes de traballo alí. Para conseguir o re
torno faria falta un desenvolvemento na 
própria Galiza que non se está producin
do". 

Neste mesmo sentido o BNG calificaba 
estes dias, nun comunicado, de "cínicas" 
as actuacións da Xunta a respeito da emi
gración, dado que non tiña tomado "nen
gun tipo de medida para evitar .a saida de 
novas emigrantes ou para mellorar a sua 
situación de traballo no exteripr". 

Emigrantes veteranos 
e temporeiros 

Actualmente, só en Xenebra, viven uns se
te mil galegas. A emigración fundamental 
está compo~ta por dous sectores, un que 
leva xa váríos anos establecido no pais e 
outro de temporeiros, con contratos de no
ve meses, que cada Nadal deben regresar 
a Galiza, á espera de que o patrón lles re
nove o contrato. Estes últimos non poden 
levar a Suiza aos seus familiare's e as 
suas condicións de vida son moi deficien
tes: vivencia en barracóns ou en habita
cións múltiples, empregos duros, etc. 

Na actualidade o governo deste país re
baixou a cinco anos -antes eran dez- o 
tempo de estáncia necesária para a con
cesión do permiso C, que permite por 
exemplo o instalar un negócio baixo nome 
próprio. • 

VOLVER AO REGO 

E I Corte Inglés e A/campo sopor
tan este Nadal unhas ventas in
feriores no 30% ás do ano ante-

rior, pésie a que as colas nas caixas 
segan senda grandes. O enfriamento, 
segundo d'enominación do governo 
central, ou princípio de recesión eco
nómica está dando lugar tamén a de
volución de produtos adquiridos a cré
dito. lsto é moi notório no mercado de 
automóveis, onde moitos compradores 
non son capaces. de facer frente ao pa
gp das letras . . El Coite Inglés ten ta
rnén prevista a retfrada de certo núme
ro de tarxetas. • 
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