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González 
Laxe: 
'No PSOE 

·non se pode 
respirar 
politicamente' 
Un ano despois de abandonar a 
presidéncia da Xunta, Fernando 
González Laxe fai unha análise 
da sua etapa á frente do governo 
e olla cara o seu futuro político. 
Considera que, co tempo, vaise 
apreciar na xusta medida a sua 
xestión á fronte do Executivb e 

4non descarta a volta á presidén
cia. De momento, rexeita dar a 
batalla no próximo congreso do 
PSOE galega contra unha direc
ción cuxos critérios non compar
te, agardando, como· parlamen
tário e senador, o momento pro
pí cio para voltar ao primeiro pla
no da política que, agarda, sexa 

~ antes de que "o PSOE se dé o 
gran b¡;¡.tacazo". ( 12-13) 

Xosé M. Mato, 
de c.·G. 
ao · P .. P. polo 
camiño 
de Santiago 
Xosé Manuel Mato, alcalde de 
Paradela,. é o líder do grupo de 
alcaldes coagé;is lugueses ficha
dos polo PP hai tres meses e 
agora apresentados unha e ou
tra vez como trofeos ca gallo de 

. desestabilizar á futura Conver
xéncia Nacionalista. Nesta entre
vista o que fo~a un dos alcaldes 
máis noves do estado con UCD, 
explica algunhas das razóns de
se. cámbio de partido. (7) 

.O.PAC. 
cómunitário, 
fixa unhas 
cuotas 
lácteas máis 
restritivas 
-Como sempre que se convoca
ron mooilizacións labreg·as nos 
últimos tempos, dias antes, apa
recen os cantos de serea afir- ' 
mando que a crise de Larsa xa 
está sulucionada e . que os gan
deiros van poder cobrar o ade
bedado ou o relatório dos inves-..... 
timentos do Ministério de Agri-

. cultura. Paralelamente o Merca
do Comun ultima a reforma agrá
ria coa anuencia do Estado es
pañol. (11} 
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CRISE 
DE ARR.OGÁNCIA-

Cen mil millóns de dólares custará a guerra, segundo estimacións 
do Congreso norteamericano, se esta se prolonga.. · 
Dadas as miudas baixadas das bolsas e a estabilidade do précio 
d.o petróleo -en contra de todas a~ opinións expostas prévio 
o comezo da guerra- todo sinala a que o Grupo dos Sete, 
ou paises máis poderosos, está operando sobre o mercado pa·ra 
evita.r o pánico, após de sete dias de guerra, e mentres alguns 
depósitos petrolíferos de Kuwait empezan a arder. 

·As pr.evisións nos médios económicos son claras: a recesión 
ríos Estados Unidos e a merma da actividade E;n Europa 
provocarán unha caida do comércio mundial. No Estado español, 
segundo as mesmas fontes, a economia rexistrará unha.tendéilcia 

· cara o. estancamento e a falta de confianza dos axentes 
económicos freará móitos plans de investimento até que 
sobreveñan tempos meJlores (lembremos aquí que a celebrada 
data do 92 está a un tiro de pedra). · 

Senda isto asi, e non parecen unhas previsións esaxeradas, 
gaña pleno sentido a opinión dos que afirmabamos que a guerra 
seria unha catastrofe que non beneficiaria a ninguén e un extremo 
que de nengunha forma se deberia alcanzar. 

Pois ben, os dirixentes norteamericanos e os seus satélites 
da Europa Ocidental, empezando polo presidente Felipe González, ·. 
magoado no seu despacho polo insoportabel ruido dos históri.cos 
B-52 que despegan de Torrexón, só fixero.n uso da racionalidade 
para marcar e anunciar a data do sacrifício, dando início á barbárie 
caseque con matemática exactitude. Nengun acontecemento 
os desviou da sua lóxica, nen as demandas da opinión pública 
dos seus próprios paises, nen chamamentos tan dispares como 
os de Gorbachov e o Papa. De pouéo lles serve,, desde o ponto 
de vista moral e desde o prático, dicer que a guerra foi provocada 
e querida_ por Saddam. De nada serve esa razón porque, no mellor 
dos casos, un aprendiz de emperador non xustifica a violéncia 
desbocada dos principais estados ocidentais. -

Pero o principal argumento repousa en que o dano que se queria 
evitar, abrigando a Iraq a que se retirara de Kuwait, e moito menor 
do que xa se ten producido, tanto desde a perspectiva humana 

_ como económica. A guerra vainas sair máis cara a todos que 
a invasión de Kuwait por Hussein. 

·onde radica logo o erro de análise deste grupo de gafes que 
se tan chamar· forzas aliadas? 

O imperialismo e o racismo construense sobre o menosprécio 
do outro. A confianza ilimitada nun golpe cirúrxico saiu á luz na · 
primeira nóite de eufória: Bush realizou un discurso exultante, 
os diários escreberon en grandes títulos Saddarri esmagado, 
a guerra foi como un lóstrego, destruido o 80% da aviacióri iraquí, 
neutralizada todo capacidade de resposta. · 

· O desengan9 vi ria de contado. A guerra pode ser ·longa, 
dlse agora. Chegan os primeiros prisioneiros de ambos bandos · 
e todas as notícias que xa se coñecen contradin. o anunciado 
riun princípio. 

Esta guerra comezou en Xaneiro de 1990, co précio do barril 
de petróleo _situado na ridícula cifra de entre 1 O e 11 dólares. 
Kuwait era o gran beneficiado, dado que o seu negócio principal 
non é o petróleo, senón os seus negó_cios en Ocidente, · 
qu~r dicer ·que obxetivamente. os seus intereses eran 
os da economia ocidental. Iraq, sen embárgb, padecia o desgaste 
dunha guerra o que, unido á situación de pobreza de grandes . 
_masas e paises árabes que non disfroitabán da fartura do petróleo, 
deu lugar a que esixira un précio de 25 dólares o barril no mes 

. de Xullo. Daqüela o cruo andaba por 18-19 e alguns aceitaron 
subilo ~te 21. Os anceios hexemonistas de Saddam Hussein, 
e a sua-conducta temerária ElUe_ non enfeblece coas perdas 
hum~mas, fix·eron o resto. - · 

9ofno por desgrácia é posíbel ·comprobar xa, a guerra era a 
·saida-máis· insensata para todos. Nestas horas absurdas, . 
os governos ocidentai~ non están á altura dos seus cidadáns 
que reclaman en masa a paz.• 

A ROSA TERBA \ 
. . ~ . . - - . .. 
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In.formativa ~ militarmente· o. Estado español 
sitúase baixo mando norteamericano ~ 

·o fracaso da· vitó ria 
fulminante; trarisforma 
. o sentido da gue·rra 

MANUEL VEIGA-G. LUCA DE TENA 

Iraq non foi esm.agado nos primeiros compases, tal e como previan os norteame-
ricanos e a guerra, de prolongarse, ameaza con enterr:ar aos seus iniciadores, 

entre .eles ao presidente español, absolutamente hipotecado ao alto mando militar 
, norteamericano. Son actualmente sete os barcos españois próximos ao conflito 
(un deles servindo á Otan na costa turca). A medida que pasan os dias aumenta 

.a preocupación sobre o posíbel reclutamento de mozos. A obxeción de 
conciéncia disparouse até acadar os cinco mil obxetores en Galiza, somente nos 

tres últimos meses. 

Aspecto dunha das manifestacións celebradas a prol da paz na Galiza o pasado dia 20. 
. \ . . 

ANXO IGLESIAS 
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Na Porta do Sol de Vigo; onde 
remata a manifestación a prQI da 
paz, a máis numerosa das cele
bradas en Galiza o pasado dia · 
20, uns altisonantes difunden an-

. te as máis de cinco mil persoas 
a canción Dádalle unha oportu
nidacJ.e á paz, himno pacifista 
dos tempos de Vietnam e do que 
agora , existe un ha nova versión 
na que participáron un tillo de 
Lennon, un dos autores orixiná
rios, e outros músicos de fama · 
recoñecida, como Pete~ Gabriel. 
Chegan notícias precisamente · 
de que no Reino Unido v~ñen de 
proibir a radiodifusión de, várias 
cancións que teñen a p~ como 
tema. 

Os estudantes de bacherelato 
acuden ao humor: máis condóns 
e menos cañóns é o seu lema. 
As vilas, as grandes esquecidas 
desta Galiza a médias urbana, 
celebran actos pacifistas. En 
Monforte áo redor dun cento de 
persoas reunense diariamente 
na rua Cardenal, entre 8 e 9 do 
serán, para esixir a paz, seguin
do unha ampla convocatória de 
sindicatos, partidos nacionalis
tas, grupos cristiáns e veciños. 

Coa mentes posta en 
tillos, hirmáns e amigos 

A guerra chanta os seus sínto
mas no máis fondo: os reclutas 
que poderian seren mobilizados. 
Duarte Crestar, membro do co
lectivo Rompanfilas pon de ma
nifesto que "a información que 
está dando o PSOE é moi gra
dual e parcial. Por exernplo ao 
sair estes tres novos barcos para 

-a zona, suponse que é para rem
prazar aos que xa están alí, pero 
o certo é que, ate odia de hoxe, 
ninguén coñece a orde nen a da
ta de regreso". 

As famílias son avisadas no úl
timo momento e algunhas mes
mo reciben o telegrama cando o 
buque xa zarpara. Non son as 
despedidas anteriores, ás que a 
prensa ainda poidera tirar parti 
do con mela-dramatismo pre-bé
lico. Agora recoñécense xa dous 
desertores e dous máis sen con
firmar nesta altura. 

"A guerra abre un marco dife
rente para a campaña anti-mili, 
sinala Crestar. Vese que o exér
cito está para o que está". 

Nas conversas denótase , a 
par que a preocupación polo de
senvolvemento da guerra e pola 
situación económica, l.mha in
quietude por fillos, irmáns ou 
amigos que están en idade mili
tar. Entre bromas, o perigo, ain
da que non se mira inmediato, 
sae a relocir. Números cantan: S 
mil mozos declaráronse obxeto
res en Galiza, só nos tres últi
mos meses, máis que en todo o 
ano anterior. · 

Agora a mili non supón se
mente a perda dun ano de vida, 

.. AGORA A MILI NON 
SUPON SOMENTE A 

. PERDA DUN ,ANO.DE 
VIDA. SENÓN QUE. 
SE AS COUSAS VAN 
A PIOR, PODE" 
SIGNIFICAR A . 
PERDA DA PRÓPRIA 
VIDA 

Apontamer-tos 
,. t.de retagarda 

Estes dous homes, o xeneral Schwarz Kopf, á dlreita, e o xeneritl Pi>well, ~efes do A!to Estado Maior Norte-americano, teñen 
hoxe máis poder sobre a guerra e sobre as forzas que lnterveñen que os respectivos parlamentos europeus. 

senón que, se as cousas van a 
pior, pode significar a perda da 
própria vida. 

A estáncia dos barcos espa
ñois no Golfo non ten un periodo 
de tempo marcado. Ademais, a 
pergunta principal está en boca 
de todo o mundo: se Felipe ten 
verdadeiramente pensado non 
entrar na guerra, como afirma, 
que fan os barcos alá, pois:0 blo
queo agora non ten nengun sen
tido? 

"De feito estamos comprometi
dos, sinala Crestar. Ademais dos 
seis ,barcos mencionados, o Ex
tramadura está na costa de Tur
quia, formando parte do grupo 
de combate da Otan. lsto é o 

~ 

que non se di claro: que neste 
momento hai sete barcos espa
ñois alá". 

Estes días taméh está previsto 
o início de maniobras navais tác
ticas no Mediterráneo. O obxeti
vo é un "fictício ataque por mar 
provinte dos paises árabes". 

Europa nun· pésimo lugar 

Ademais están as bases. Torre
xón é ·un dos lugares básicos pa
ra o desplegue militar dos Esta
dos Unidos. O pior de todo é que 
Europa está quedando nun pési
mo lugar. "Felipe sabe que a opi
nión pública é contrária ªun en
vio de tropas", sinala o represen
tante de Rompanfilas. 

SE FELIPE TEN 
VERDADEl.RAMENTE 
PENSADO NON 

~ENTRAR NA· 
GUERRA, COMO 

.AFIRMA, QUE FAN_ 
OS BARCOS ALA? 
POIS O BLOQUEO 
AGORA NON TEN 
NENGUN SENTIDO 

O cristianismo árabe sinte a ameaza do islám 

A guerra _modifica a relación 
do cristianismo ·con Ocidente 

•FRANCISCO CARBALLO 

O papel da relixión na guerra do 
Golfo cobra cada día maior inte
rese. Saddam, que procede do 
Baas, partido laico, estase a 
constituir en líder dos árabes e 
do Islam. Desde Marrocos a 
Exipto e en Asia hai movimen
tos islámicos de apoio a Iraq. O 
cristianismo, minoritário e plural 
nos páises árabes, sinte a ame:
aza dun ambiente de confronta-· 
ción do Islam co Ocipente. A 
identificación dos lgrexas cris-. 
tiás europeas coa civilización 
ocidental entra en crise neste 
conflit9. A dirección da lgrexa 
Católica está obrigada a rachar 
esa identificación e asumir as 
necesidades dos árabes e das 
igrexas de todo o mundo. · 

As declaracións de Raphael 1, 
patriarca bispo de Bagdad para 
os católicos "caldeos", son de · 
consideráción. Saddam non é . 
ese Hitler que nos queren apre
sentar os "occidentais", Kuwait 
non merece unha guerra; Euro
pa aliada cos Estados Unidos 
aparece ao Islam como "os cru
zados" en guerra económica 
para posuir o· petróleo. Unha in
xustiza que quer alongarse no 
tempq e no espácio a costa da 
pobreza dos árabe& • 

. Este bispo de Bagdad e OU"'" 
tros dous, .dos "asírios" e dos _ 
armenios, apuntalan a política 
de Xoán Paulo 11 a prol da paz. _ 
Este papa, conservador e tradi
cionalista, sumouse ao quefa-

. cer de Benedicto XV e de Pio 

XI 1 que exerceron unha trepi
dante diplomácia en evitación · 
de guerras. E estao a facer ce 
seu estilo: intentando ir a Baga--
dad, calificando de inxustificá
bel a acción militar dos dous 
bandos. Desta forma a reflexión 
doutrinal católica situa na· reali
dade a suxeréncia do Vaticano 

. 11 de que na adualidade non hai 
guerras lícitas. ~on todas "cri
mes" contra a soCiedade. 

Esta conduta papal e a co
rrespondente acción diplomáti
ca comové a lgrexa: rom'pe cos · 
esquemas do catolicismo maio
ritário que asumiu ·o liberalismo 
económico como forma normal 
de "civilización· cristiá". Os disi
mulos que adoptan as comuni
dades sen asumir esta ruptura, 
acabará ·en tensións na con
ciéncia. 

Mais importáncia cobra a di~ 

plomácia papal ante as restan
tes igrexas cristiás e non cris
ti ás. O islam -shiita e sunnita
camiña cara a aceitación de Sa
dam com·o defensor ·seu, como 
novo Safadino. Son milleiros de 
·musulmáns que se oferecen a 
Saddam para participar. como 
soldados. Este feito é grave pa
ra os cristiás árabes e doutras 
étnias que viven no Próximo, no 
Médio Oriente e. no Magreb. Só 
unha mobilización notábel das 
hierarquias e de comunidades · 
cristiás poderá. server para que 
os musulmáns sexan capaces 
de diferenciar entre as igréxas 
cristiás e os estados europeus 
maiormente laicos; entre o im
perialismo ianqui e o proselitis
mo cristián non niaior qoe o is
lámico e na mesma liña de cer
.to e mútuo-respeito. 

A prolongación da guerra do 
Golfo pode traer surpresas. A vi
tória de Estados Unidos no cam
po militar non exclue unha vitória 
política de Saddam, como non a 
excluiu para Nasser, un dos 
seus modelos: Para as igrexas 
a guerra do Golfo deberia ser 
unha ocasión de recuperar os 
seus signos de- identidade, paz, 
solid~riedade, diálogo, pluralis
mo. E curioso que sexa Xoán 
Paulo 11 máis sensíbel a esta ne
cesidade que os grupos de van
garda. Tiñan estes ahora de 
modificar o mundo nos USA e 
. na CEE: de ser a voz de denún
da e de mobilización contra esta 

· guerra~ vergoña dos países que 
a levan a cabo ou lexitiman. • 

e Socialistas franceses son 
sancionados p·o10 partido por 
discrepar da posición interven- · 
cionista sostida por Miterrand. 
Entre os discrepantes está o Mi
nistro de Defensa. 

• Pérez de Cuellar, secretário 
xeral das Nacións Unidas, sinala 
que non foi informado do ataque. 

• Os Estados Unidos interfiren 
as emisoras de rádio iraquies. 

• Un representante kuwaiti ate
rece unha roda de prensa en 
España, flanqueado por anha 
bandeira do seu país e outra es
tadn-unidense. 

• Os responsábeis de áarcelo-
. na-92 tratan de espantar os te
mores sobre os posíbeis efectos· 
da guerra sobre os Xogos. Moi
tos millóns están en xogo para 
España. · 

- • Os militares españols deixan 
ver un baixo nível teórico na 
multitude de debates radiofóni
cos e televisivos aos que concu
rren. Alguns xornalistas demos
tran estaren m~llor informados. 

• Os Estados Unidos e países 
satélites compraban alarmados 
que. nas fronteiras de Iraq ape
nas t1ai refuxiados, ao tempo 
que taméñ non se producen as 
desercións previstas entre os· 
sotdados de Hussein. Segundo 
o alto -mando .norteamericano is
to modifica o sentido da guerra. 

• Fontes moi diversas critican a 
censura informativa á que esta
mos sometidos. lgnóranse dados · 
fundamentais sobre a guerra.· 

•Os cadáveres de soldados 
norteamericanos son enviados a 
Torrexón,· onde se está construin
do unha fosa apropriada. Os Es-

. tados ·Unidos temeñ que a che
gada de mortos, neste momento, 
ao seu território· incremente nota
belmente as protestas. 

• A batalla tecnolóxiGa non dei
·xa ver a anunciadísima sui:>re
macia norteamericana. Estes 
parecen lamentarse-de que o 
enemigo tamé.n- posea médios 
avanzados. 

• ·Mentres tanto vários psiquia
tras son chamados para dictami
nar nos médios de comunica
ción se Hussein está realmente 
tolo. • . 
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QQuE HAI so 
UNHA SEMANA .SE 
ANUNC.IARA COMA 
UNHAHÁPIDA 
OPERACIÓN 
Cl.RÚRXICA XA É, 
PÉSIA Á CENSURA 
MILITAR, UNHA 
ESPIRAL DE 
DESTRUCIÓN · 

En calquer caso, desde o pon
to de vista da información, como 
desde o militar, algo se está po
ñendo en ev.idéncia: áqui man
dan os americanos, o que cae 
bastante mal en'tre a xente, pre
cisamente cando a Unión Sovié
tica deixou de ser o vixiante dos 
seus satélites. 

Ainda cabe engadir un grado, 
desde o ponto de vista do gover
no, para empiorar a situación: 

A guerra instantánea, a opera- . 
ción tormenta, exténdese a todo 
un área con complicacións fáci- · 
les de prever e afecta a todo o 
mundo. Agora dinque será longa, 
durísima e que só a gañarán Es
tados Unidos e os seus aliados 
se se concibe, segundo a opi
nión do Pentágono, en guerra 
total por terra,. mar e· aire. Este 
último adxectivo, que inventaran 
os xenerais . de Hitler, reclama 
máis armas, máis cartas e máis 
apoios para a Guerra do Petró
leo. 

· . Todo.s os argumentos belicis
tas de antes do 18 de Xaneiro a 

. pral dunha campaña breve, vól
vense unha semana despois 

. contra os que os pronunciaran: o 
que Bush celebra coma un éxito 
.de$pois do primeiro ataque, é xa 
. un bombardeo incesante. Dana 
ás poboacións de ·sagdad, Riad 
e Basora e os seus cascos histó,. 
ricos; o que se anunciara como 
unha guerra para asegurar os 
suministros de crudo de todo o . 
mundo,' cámbiase no dinamitado 
dos pozos de Kuwait, entre vo
ces que lle tiran importáncia á 
queima; as consecuencias da 
guerra vív~nse . en todo o terceiro 

.As 
CONSECUENCIAS 
DA GUERRA 
VÍVENSE EN TODO 
OTERCEIRO 
·MUNDO PARA O 
QUE O PREZO EN 
ALZA.DO BARRIL FAI 
AUMENTARD CUSTE 
DA VIDA 

·' 
mundo para o que o précio en al-
za do barril fai aumentar o custe 
da vida. San Xoan de Porto Rico, 
co petróleo a 14 dólares, tiña lu
ces só catro horas ao dia. "A si-

. tuación para máis de cen paises 
pode ser t~n catastrófica -xulga 

.Fidel Castro no seu .último dis
curso- que ninguén sabe o que 
pode. pasar. Porque eses paises 
coa sua dé.beda, a sua pobreza, 
están no límite do que poden to
lerar, e ali non se resolven os 

PEPE CARREIRO Felipe ven de ·meter nun mesmo 
saco nada menos que a posíbeis 
terroristas árabes e pacifistas. 
"Trátase de atemorizar á xente, 
sinala. Crestar·. Esta merisaxe 
deixa traslucir o temor do gover- . 
no a unha protesta forte, temor 
por certo moi fundado, . pois non 
hai máis que ver o tamaño das 
protestas e das mobilizacións"_. 

·.RACISMQ_CQNTRA. OS ARASES 
. ,(RÉPLICA AANXEL VENCE) 

Desprezo a ONU 

Non só non foi anunciado .o co
mezo da guerra ao secretário xe
ral das nación Unidas·, senon 
que os votos recadados para li
berar Kuwait pola forza convirte
sen nunha carta blanca. entrega
da aos militares norteamerica
nos. Non se establece, como 
prescribe -~ Carta das Naci'óns 
Unidas, o Comité de Estado 
Maior que debé asesorar e" asis
tir ao Consello de Seguridade en 
todos os asuntos relativos ás ne
cesidades militares. Este Comité 
só poderia operar baixo a autori
dade do Consello de Seguridade 
e-ten ao seu cargo a direción es
tratéxica de todas as forzas ar
madas . . 

Que a manip4lación da información é un dos 
elementos claves da "desestabilización" inte
lectual que preside as análises sobre a Gue'
rra do Golfo, .é algo que a ninguén lle pasa 
desapercibido. A voráxine racista produto da 
ignoráncia histórica e dos apriorismos saídos 
da irreflexión · e da estupidez intelectual, en
che de bosta a moitos deses analistas de pa
cotilla que desde as suas mesas de xornalis
tas atrévense a formular senténcias seudo
científicas, pseudo-históricas e pseudo-todo, 
cando, sen o máis mínimo coñecimento, 
atrévanse a emitir xuizos sóbre o Islam. Moi
tos de$1es ax entes da história "oficial"' leito
res de lapelas de libros (no mellar dos e.ases) 
ou dos titulares da prensa imperial, contri
buen desde a impunidade de quen non ten 
qu~ renderlle contas a ninguén (moito níenos 
a si.mesmos) a encabezar únha galloupante 
campaña de intoxicación cu,xos obxectivos 
parecen claramente definidos: desinformar 
para manipular, mentir para provocar e terxi
versar pa·ra criar estados de opinión que de-

os EstadoS"Unidos invenmta ·a semboquen en atitudes racistas , condenató-
trécola de que son unhas forzas -... r.ias por irr~flexivas e. sustentadoras das polí-
postas por vontade dos aliádos t1cas _xenoc1d~s. . 
baixo as ardes do xeneral Ha1 pouco ha un artigo de Anxel Vence en .. 
Swarzkopf. Faro de Vigo que me impulsou a escreber o 

que antecede. Dicia o .xornalista, entre outras 
causas, que "algo legaron a España, en efei
to os mauros·, aparte da Mezquita de Córdo
ba a Alhambra de Granada'. por exemplo, o 
seu pertinaz apego á intoleráncia e a sua in
capacidade para organizarse· políticamente , 

O que hai só unha semana se 
anunciara coma unha rápida 
operación cirúrxíca xa é, pésia a 
censura militar, unha espiral de 
destrución· con danos irrepara
beis para lrak e o mundo todo, 

•' 

Os NORTE-
AMERICANOS 
DECIDEN .ONDE 
DISPARAR,. CON 
O.UE DISPARAR. A 

· INTENS1DADE DO 
ATAQUE, QUE . 
PREZO LLE POR A 
CADA ARMA EA 
QUEN 
ENCÁRGARLLE A 
FABRICACION . 

. sen a preséncia dun caudillo "s.alvador" a 
modo de Nasser, Gaddafi o Hussein." · · 

Ademais do "alto rigor histórico" con que 
se utiliza aquí a palabra mauro, cumpre .·sina
l~r alguns matices didácticos por se a tan 
douto ~omalista lle poden servir a sair da .ig
noráncia. Transcrebo textualmente o contido 
dun texto de 1 º de BUP: "O ·Islam segue a 
tradición de duas grandes .relixións monoteísJ 
tas que~ pr.eceden, a xudea e a cristiá Ma
homa; o fundador· da relixión, era o último 
dos profetas. Cren que Alá _iluminara ante-

. r:iormente a Moisés, Abraham e Xesus, e a 
outros antepasados comuns de xudeus e 
musulmáns. De aí o · respeito que. mostraban 
ante as xentes do Libro" ("Historia oe las Ci
vilizaciones". Ed. Teide, 1989). Este ·mesmo 
sentido áa "toleráncia" inerente ao islamismo 
~ recollido por outros textos "didácticos" que 
os nasos rapaces teñen que estüdar: "deben 
ser tolerantes· coas outras r_elixións, sobreto
do con ·cristiáns e·xudeus. :. ("Histeria de la 
Civilizaciones y del arte". Ed. Vicens Vives 
1-985). 

Di Vence que ·a Mezquita de Córdoba e a 
Alhambra son qlgunhas das causas que "os 
árabes" deixaron na Península Ibérica logó 

·CELSO LÓPEZ PAZOS 

·código de Hammurabl, amáis antiga lei escrita coñe
cida. Hammurabi foi rei de Babilónia, cidada situada a 
160 Km. ao sul-leste de Bagdad. 

-A ELES DESELLE ESTA 
EUROPA ·o COÑECIMENTo· 
DA POLVORA E DO PAPEL, 

DA BÚSOLA 
E DO ASTROLABIO, 
DOS NÚMEROS E 

DO MUIÑO DE VENTO; 
DO CULTIVO DO ALGO DON 

EDOARROZ 

da invasión (este é _outro mito que seria de
sexábel desmontar). Gerto,. pero non me re
sisto a intentar alumeár o seu intelecto apor
tándolle alg1,m dado máis. A cultura islámic~ 
non só marcou un fito .no devir histórico-cultu
ral que conforma esa enteléquiá que se de
nomia~ España, senón que axudpu, e de que 
maneira, á construcción dese edifício que se 
chama Europa e, xa que lago, civilización 
ocidental. Legaron a Europa a cultura greco
latina, transmitiron a filosofía artistotélica; os-

. curecida e ignorada palas tebras da ldade 
Media (Averroes), déronll.e un pulo 9esco~e~ 

cido ata ese 111omento aos estudos de medi
ciña (Abubéker Mohamed ben Zacaria Arra
zi), ampliaron os coñecimentos xeográficos 
(lbn Jaldun), desenvolveron extraordinaria
mente os estudos sobre as matemáticas, a 
astronomía, a alquímia (Mohamed lbn Musa 
Al-Juarizmi é o pai da álxebra -por certo, pa
labra árabe- e inventor de termos coma algo
ritmo e guarismo, así como tamén é o que lle 
dá carta de natureza definitiva á trigonome
tria). Por non talar das suas indubidábeis 
aportacións no qampo da arte, onde sinteti
zaron admirablemente as formas construti
v¡¡s de. bizantinos, persas, ou indus (cúpula, 
arco de ferradura ... ) pu no terreo da criación 
literária ... A eles, non convén esquecelo, dé
belle esta Europa o coñecimento da pólvora 
e do papel, da búsola e do astrolábio, dos 
números e do muiño de vento , do cultivo do 
algodón e do arroz, ·elementos todos estes 
que estan na base da nasa civilización oci
dental, e que tiveron a sua lanzadeira desde 
o Al-Andalus de Hispánia. 

"Incapaz para organizarse políticamente". 
Os árabes criaron un lmpério de 15 millóns 
de quilómetros cadrados en pouco máis de 
1.00 anos, tempo que vai desde a marte de 
Mahoma (632) ata a primeira década do sé
culo seguinte e a capacidade de organiza
ción política do Califato de Córdoba no sécu
lo non tiña comparanza en toda Europa Oci
dental. .. Hoxe, o. lastre premeditado do colo
nialismo británico na zona e o seu corolário, 
a vixianza imperial dos EEUU e do Estado de . 
Israel, imposibilita calquer articulación políti
ca de directrices próprias .... 

Non quera rematar estas liñas sen dicer al
go a propósito da famosa "guerra santa" (a 
Yihad islámica). E vou facelo máis unha vez 
desde os libros de texto, eses que os rapa
ces de BUP teñen que saber e que moitos 
xornalistas como Anxel Vence deberian con
sultar antes de atrevers~. acuciados pala co
rrente xeral, a utilizar a sua plataforma de po
der co único obxectivo de .criar estados de 
opinión baseados na defensa da política do 
"império". "Mediante a guerra ·santa, obrigató
ria en teoria para todo musulmán, pretendía 
difundir-o coñedmento do Islam. Pero, agás 
raras excepcións, iso non implicaba a con
versión forzosa dos habitantes dos territorios 
·conq'uistados. A relixión islámica ten unha 
gran moral; regula case todos os aspectos 
da vida do crente ( ... )O deber qe solidarieda
de é o ditado máis importante" ("Historia de 
las ·civilizaciones". Ed. Teide. 1989). Máis ex
plicito é este outro libro de texto: "a guerra 
santa -que abriga a loitar contra os infieis pa
ra defender o Islam de calquer ataque" (His- · 
toria de las Civilízaciones y el Arte". Ed. Vi
·cens Vive~., 198~). 

1 
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problemas' coma nós tratamos 
de resolv~r senon que se dispa
ran todos os pr~cios até o infini
to". 

Q. EX'TREMADURA 
ESTA NA _COSTA 
DE TURQUIA, 

distánci9nse tamén cada vez 
mais. a opinión pública e .os go
vernos involucrados no ataque. 
Amais da lgrexa de Roma, esta--
mentas soCiais pronúncianse un 
tras doutro sontra a brutalidade 
da guerra. A obxeción de con
ciéncia ·adquire carta sentido co-

Nunha ·semana medra tamén o 
cenário da guerra. Os obxectivos 
militares . circunscritos ao mapa 
de lrak e a fronteira de Kuwait, 
atinxen á poboación de Israel e 
ao frente -norte aberto desde a 

FORMANDO PARTE 
DO GRUPO· 
.DE COMBATE 
DA OTAN. 
ISTOE 

• primeira utilización da base nor
teamericana de lcirlik en Turquía 
e conmoven diplomáticamente 
todo o mundo árabe. O parp.ugas 
electrónico dos miseis-anti-mi
seis, demóstrase tan inoperante 
como caro. Unha Europa er:i re
cesión comeza a se preguntar se 
os militares norteamericanos non 
poderán ter nesta guerrá que se 
agora se anuncia longa, máis 
poder de decisión sobre os orza
mentos de cada Estado ca os 
próprios parlamentos. A situa
ción raia no absurdo cando se 
descobre que os norteamerica
nos deciden donde disparar, con 
que disparar, a intensidade do 
at~que, que precio lle poñer a 
cada arma e a quen encargarlle 
a fabricación (inevitábelmente 
unha das moitas corporación do 
complexo industrial-militar norte-

O QUE NON SE DI 

. mún e faltan persoas que sintan 
xa non grandeza senon humani
dade en ir disparar contra cida
dáns do Sul que reclaman un 
précio decoroso para a a sua 
única fonte de riqu~za. 

Hotel Palestina , dos méls Importantes de Bagdad e posibelmente afectado polos 
bombardeos norte-americanos. 

CLARO: QUE NESTE 
MOMENTO HAI · 
SETE BARCOS _ 
ESPANOIS ALA. 

americano ameazado pota inicia
tiva de paz soviética). 

Pero a medida que os días da 
guerra abren as feridas do mun
do árabe e se enredan nunha 
.trampa mortal que compromete 
a estabilidade de todo o planeta, 

Unha semana despois, o pre
texto de Bush para recurrrir á 
guerra, que era precisamente a 
sua característica de fulgurante, 
se volve contra el. Os inquéritos 
da opinión dos Estados Unidos 
rondan a maioria a prol da .nego
ciación con lrak, mentres o CIS 
en mans do PSOE agacha qÚe 
nedran cada dia os que se posi
cionan contra a guerra. 

Igual que no Vietnam, a opi
nión alcanza que tomar a a deci- . 
sión de entrar en combate non é 
tan dificil de executar coma a de 
se apartar das posicións estable
cidas. + 

A NA/ DE TODAS AS GUERRAS, 
A ESTRATÉXIA DE SADDAM HUSSEIN 

CESAR CUNQUEIRO 

O estalido da guerra na crise do Golfo 
surprendeu a quen pensabamos que a 
~nica saída tóxica á mesma, desde unha 
perspectiva iraqui, era a retirada de Ku
wait, agás das illas de Warwa e Bubian e 
de certas zonas pretrolíferas a posesión 
das cales legalizariase no correspondente 
tratado de delimitación de fronteiras entre 
Iraq e Kuwait, hoxe inexistente. As garan
tías de non ataque oferecidas para o su
posto de retirada (mesmo parcial, incluso 
de anúncio da decisión de retirada) polos 
presidentes francés e americano e polo 
Secretário Xeral da ONU e o abrirse paso 
a ~dea da Conferéncia Internacional sobre 
os problemas de Medio Oriente semella
ban en conxunto (''todo seria posível", Mit
terrand) unha solución para Iraq que sal
vagardaba os seus intereses xeoestratéxi
cos, permita xurdir a Saddam Husseiñ co
mo líder dos árabes (especialmente des
poi s dun enfrentamento coas poténcias 
máis fortes do planeta) implicaba o fin do 
embargo/bloqueo decretados pota ONU e 
deixaba aberta a porta para futuros de
senvolvimentos dos temas esenciais da 

Representación da grande batalla de Qadissiya, xesta his~órica dos iraquies. 

xeopolítica iraqui. En definitiva, un hori- ganización ao que debe en grande medi-
zonte xeo-estratéxfco razoabelmente cla- da o seu ascenso no Baas, o líder iraqui 
ro. Todas as consideracións anteriores re- optou por unha profunda extratéxia chea 
forzábanse coa exclusión dunha solución de riscos. En termos xadrecísticos desbo-
para o conflito tipo a guerra do Yom Kip- tou unha partida posicional na que tiña ini-
pur, unha guerra limitada, desbloqueadora ciativa duradeira e desenvolveu e· desen-
da situación como a que Sadat desenca- volve unha estratéxia que comeza co sa-
deou contra Israel no 73 e que efectiva- crifício do tecido industrial iraqui, coa des-
mente abriu 0 camiño oa paz entre Exipto trucción da sua infraestrutura. Para a efi-
e Israel e supuxo para 0 primeiro a devo- cácia desta estratéxia todo semella minu-
lución do Sinai. Todo 0 contexto, todos os ciosamente calculado . e é evidente nos 
factores, son hoxe diferentes e aos intere- movimentos tácticos concretos (o. agachar 
ses e problemas en xogo non lles acai d_a aviación e das rampa~ de míseis, os 
esa clase de guerra ~ com-0 solución pois bombardeos limitados sobre Israel e o seu 
na sua complexidade sobardan imensa- ritmo temporal, a insisténcia nos temas 
mente a mesma. que poden mobilizar nos pavos árabes e 

musulmáns e desestabilizar aos réximes 
Frente a isto a aceitación po~ Bagdad pro-ocidentáis da zona, siléncio diante da 

das ameazas de guerra dos EEUU e dos utilización. das bases turcas polos EEUU, 
seus aliados foi decidida e plenamente achegamenJo ao Irán, rexeitamento da úl-
cohsciente dos riscos asumidos. Todo tima oferta de paz de Gorbáchóv ... ) 
amosa agora que os iraquis aproveitaron E esta estratéxia que irnos tentar anali-
o prazo que tiveron para se prepararen a sar a continuación está empreñada de rjs-
fondo a unha guerra inevitábel. E absurdo _ cos tan graves para o Iraq e a própria so- · 
falar co Secretário de Estado Baker de ·brevivéncia do líder, que a sua formula
erros iraquis. Como ·dixo Tarek Aziz en -. ción ·e aceitación _presupón unha total <:oR-
Xenebra, Iraq sabia perfeitamente ao que fianza ·nas forzas para levala a cabo con 

. se enfrontaba e valoraba na sua medida éxito ·e unha análise da situación basadas 
os perigos da situac.ión. -Como é absurdo ambas en dados que naturalmente son 
un certo discurso psicolóxico ocidental (el descoñecidos e. d~sde logo o son para 
sempre tan lóxico) baseado nas· caracte- quen isto escrebe. 
rísticas. psicolóxicas de Saddam Hussein, Pero compre recoñecer que só-un líder 
complexo' de Sansón, a .sua megaloma- de cualidades excepcionais (calquera que 
nia, o seu descoñecimento do mundo' ex- sexa a calificación que mereza noutros ei-

' terior. Home frio e calculador, xénio da or- dos) pode carregar sobre os ombreiros co 

peso dunha decisión coma A nai de todas 
as guerras, grávida de perigos imensos, 
de éxitos e fracasos, de paces e guerras 
de consecuéncias incalculábeis. 

A estratéxia adoptada por Iraq e da .que 
observamos panos dos que xa indicamos 
alguns (e é notábel o tema: da implicación 
de Israel-sen que a sua .resp·osta no con
texto dos bombardeos a!ilglosaxóns enga
da algo militarmente signficativo · ou que 
ofenda a dignidade de Iraq, enfrentado ao 
conxunto do mundo exterior) presupón 
non unha vitória militar (imposível) mais si 
unha auséncia de derrota militar decisiva. 
E a precondición é que o exército iraqui 

. de Kuwait ñon colapse na bata,lla terrestre 
que terá lugar nas próximas se_manas ou 

' . 

-A ESTRATÉXIA 
ADOPTADA POR IRAQ 

PRESUPON 
NON UNHA VITORIA 

MILITAR (IMPOSIBEL) 
MAIS SI UNHA AUSÉNCIA 

DE DERROTA MILITAR 
DECISIVA 

días. As avesas, presupón unha resistén
cia que máis alá das perdas próprias orixí
neas graves aos americanos. Esta res.is- · 
téncia exitosa durante un tempo prolonga
do posibilita o xogo do tempo como factor 
desestabilizante dos réximes árabes alia
dos dos USA e de contradicións e dificul
dades que han abrir as vias a un alto o fo-
go a as conversas de paz. Un obxectivo 
imediato desa estratéxia non pode ser 9 
manter a ocupación definitiva de Kuwait. E 
im-pensábel unha retirada americana, o 
cese dos bombardeos e a revocación das 
medidas da ONU sen acadar a liberación 
do Kuw~it. E Iraq non pode suportar inde
finidamente o efeito combinado da guerra 
e do embargo/bloqueo. ' 

Por iso, se a batalla de Kuwait remata 
con graves perdas para ambos os dous 
bandos pero sen v.itória decisiva dos alia
dos sobre o exército iraqui, coa agrava
ción doutro~ factores (axitación dos pavos 
árabes, 'terrorismo, custo económico do 
conflito ... ) Iraq poderá aceitar calquera 
das propostas de paz .que se formulen e 
da que xurda unha retirada parcial iraqui, 
quer dicer, o resultado da alternativa ini
cial pero, certo que con graves perdas , 
arrequentado imensamente o prestíxio de 
Saddam Hussein na nación árabe por ter 
enfrentado literalmente ao mundo un me
diano país de quince mi~lóns dé habitantes 

. e vingado a dignidade árabe: Saddam 
Hussein convertido asi en lider da nación 
árabe, Mubarak e Assad presos de graves 
dificuldades e os países do Golfo na órbita 
de influéncia de Bagdad. As posibilidades 
dunha conferéncia internacional reclama
da polo Iraq acrescentaríanse. 

Ao carón destas amplas perspectivas 
para Saddam Hussein, que imensos ris- · 
cos! E o primeiro, a -posibilidade dunha 
derrota militar esmagante que abra o ca
.miño 'cara o corazón do Iraq e á caída do 
réxime de Saddam Hussein. 

1 

Nesta hipótese non e provábel o esna
qulzamento de Iraq, que non interesa a 
ninguén. Por outra banda Irán non tolera
ría a realización·das ambicións turcas so
bre o Curdistán iraqui. Cómpre insistir na
turalmente que o anterior son hipóteses 
máis ou. menos fundadas e seiTipre edifi
cadas con descoñec!mento de dados fun
damentais. O que si é seguro é a realida
de dunha opción reflexiva a pral dunha es
tratéxia que pode levar a Saddam Hussein 
e ao povo iraqui á glória ou á humillación 
e á derrota segundo a nai de todas as 
guerras sexa interpretada no campo de 
batalla palas divisións iraquis. ~ • 
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Javier Pérez de Cuellar. 

Cent o 
sesenta 
res.olucións
da ONU 
que ficaron 
en letra .morta 

Desde 1948 até hoxe, a Organi- · 
zacion das Nacións Unidas dic
tou 160 resolucións que ficaron 
coma letra marta pola negativa 
de Israel a facelas efectivas. 

Xuño do 67., o Conse!lo de 
Seguridade das Nacións Uni
das, CSNU acordou a Resolu
ción 327 pola que se pedia a Is
rael que garantise a seguridade 
e benestar dos habitantes das 
áreas que viviran enfrentamen
tos na Guerra dos Seis Dias, da
cordo coa convención de Xene
bra sobre trato de prisioneiros 
de 12 de Agosto de 1949. O 22 
de Novembro do mesmo ano, o 
CSNU esixe a retirada das for
zas israelies dos territórios ocu
pados durante a Guerra dos 
Seis Días. . 

Na Resolución 3005, obtida na 
Sesión Plenária de 15 de De
cembro o .Comité Especial En
cargado de Investigar as Práti
cas Israelíes que Afectan aos 
Dereitos Humanos nos Territó- · 
ríos Ocupados, volve a pedir a 
todos os estados e partes no 
Convenio de Xenebra que fagan 
o posibél por asegurar que Israel 
respeite .e cumpra as suas abri
gas. Ao mesmo tempo, ·condena 
o establecemento de-colonias is
raelies nos territ_órios ocupados 

. e o traslado a aquelas terras de 
poboacións extranxeiras. 

Noutra resolución, a 3092, de 
7 de Nada! de 1973, o Comité 
Especial .deplora a pe-rsistente 
negativa. do gov.erno de lsreal e 
permitir o aceso da comisión da 
ONU aos Territórios Ocupados e 
denúncia as ?eguintes viola
c.ións: a anexión de territórios, o 
establecemento de colonias con 
traslado de poboación extranxei
ra, a destrución e demolición· de 
casas, barrios, aideas e vilas 
árabes; a confiscación de be ns 
árabes nos territórios ocupados; 

· a evacuación, deportación, de
tención e mal trato dos habitan
tes árabes; o estrago do patri
mónio arqueolóxico e cultural, a 
inxeréncia na liberdade relixiosa 
e a e.xplotación ilegal da riqu~za 
natural. 

Na que fai o número 3236, 
adoptada o 22 de Novembro de 
19?4, a Asamblea Xeral cos vo
tos en contra de Estados Uni
dos, Bolivia, Costa Rica, Chile, 
Islandia, Nicaragua, Noruega e 
Israel, reafirma o dereito dos pa
lestinos a regresaren aos seus 
fog.ares e recoñece que o pavo 
palestino é parte principal no es
tablecemento dunha paz xusta e 
duradeira no Oriente Próximo e 
apela a todos os estados e e or
ganizacións internacionais para: 
que presten o seu apoio aos pa,
.lestinos. . . • 

NESTA SEMANA . 

A guerra do Yon Kippur e as·estratéxias a long.o prazo 
na reserva planetária do petróleo' ' 

En todas as crises as grandes beneficiadas 
. son as compañi8s petroleiras 
• XAN CARBALLA 
O mercado mundial do 
petróleo sofreu desde os 
anos setenta tres 
important~s crises coa . 
presente, todas.elas da 
man de guerras nas que a 
intervención directa ou 
indirecta dos paises 

· ocidentais, .cos Estados 
Unidos á frente, sempre 
tiveron un gran 
protagonismo. O cenário 
de Oriente Médio, coas 
maiores reservas 

· - mundiais de crudo 
comprobadas e tamén as 
de mellares condicións de 
extracción, son foco de 
atención permanente da . · 
xeopolítica mundial. A 
própria criación do Estado 
do Israel e a división post
colonial non son alleas. 

O análise dos feitos que arrode
aron o conflito árabe-israelí do · 
1973 poñen de manifesto o ma
quiavelismo con que certas 

· operacións de xeopolítica son 
tracexadas e executadas. Ro
berto Centeno ("El petróleo y la 
crisis mundial". Alianza Edito
rial. Páx. 13 e ss.) esmiuza este 
conflito que remata cun novo 
·mapa da rexión e un maior con
trol estratéxico dá zona e a sua 
riqueza principal en litíxio: o pe
tróleo. 

A estratéxia 
do Yon Kippur · 

".O estalido da.guerra colleu por 
sorpresa a case todo o mundo, 
e dentro de "case todo o mun
do", aos soldados israelís qué 

, gardaban a fronteira coa Síria, 
e a liña Bar-Lev construida a 
r.aiz da· guerra dos seis dias na 
beira norte da Canle de Suez. 
Militarmente, era unha liña de 
defensa provisória, pois desde 
1970, o governo israeli estaba 
buscando unh~ solución nego
ciada con Exipto, que implicaba 
unha retirada dos seus ex:érci
tos cara os pasos de montaña 
da citada penínsua, bastantes 
quilómetros terra adentro, xunto 
coa neutralización da base mili
tar <;l~ Sharm-el-Sheik que con
trola a entrada a Suez e do Gol
fo de Aquaba, onde se atopa o 
vital porto isráeli de' Elath. Esta 
solución era boa para Exipto 
desde o momento que lle devol
vía o control de Suez e lle per
mitía recuperar os campos pe
trolíferos do Sinaí, -que cunha 
produción anual de 5 millóns de 
toneladas, eran fundamentais 
para a quebrantada economía 
exípcia; e tamén era boa para 
ISrael, que mantendo a teória 
dun Estado xudeu con frontei
ras defendíbeis, e .os pasos 
montañosos do Sinaí sono, po
d ia lograr unha paz dur·adeira 
e.o único país árabe que consti
tuia un perigo militar sério para · 
os isrelitas. 

. Esa sorpres? non foi tal, po
rén, para os ·responsábeis da 
política mundial daquela. Esta
dos Unidos non só o coñecia 

senón que dalgunha maneira 
Henry Kissinger, na altura Se
cretário de Estado, era un dos 
principais cerebros. Os paises 

· moderados da área eran os 
protagonistas claves desta gran 
estratéxia: o presidente exípcio 
Sadat mantivera amplas conver
sas co · Rei Feisal da Arábia 
Saudí, e co emir de Kuwait, que 
lle prometeran utilizar o petróleo 
como arma política, decretando 
un embargo xeral ao mundo oci
dental en canto comezase o 
conflito, con tal de que Exipto 
conseguise algunha vantaxe mi
litar inicial. Este embargo asegu
raria o liderazgo de Arábia Sau
dita na OPEP, onde outros 
membros máis radicais (Gaddafi 
ou Bumedian) xogaran e gaña
ran bazas poucos anos antes. A 
Kissinger' importáballe pouco o 

. embargo, os Estados Unidos só 
dependían do petróleo árabe 
nun 10%. Europa e Xapón de
pendían vitalmente , máis dun 
70%, pero unha vez iniciadas as 
operacións Kissinger creia, (co
mo sucedeu en realidade), po
der manexar o tema con Arábia 
Saudi e o Irán erixíndose en 

~ protector dos seus aliados" 
A idea ameriqma estaba cen

trada en conseguir un resultado 
de tablas, cun Exipto aparente
mente victorioso, que fortalece
se o prestíxio do cada volta 
mais occidental presidente Sa
dat, "por iso cando a finais de 
Outubro o Exército israeli tivo 
na sua man a posibindade dun
ha nova e aplast~nte derrota 
árabe, tivo bon coidado de non 
humillar ao seu tradicional ne
migo, máis unha vez, e consen
tiu nun pasillo de suministros ao 
Tercer Exército exípcio mentres 
iniciaban conversas de paz. ( ... ) 
Para os Estados Unidos, o ou
tro gran protagonista, e para os 
paises ocidentais, era vital que 

· O·equilíbrio na zona non resulta
ra afectado, e que os rexíme
nes moderados non fosen barri
dos. Na altura o únice áliado 
seguro de. Occidente era o Irán 
do Sha, pero sen recursos da
bondo para montar un exército · 
que garantise a defensa dos in-

. tereses ocidentáis en · Oriente 

Médio contribuindo a encher o 
vacío que a Gran Bretaña pro
ducira a fins do 1971 coa retira
da das suas forzas e da sua 
protección militar do Golfo Pér
sico". 

Un novo mapa da zona 

O resultado da guerra dibuxou 
un novo panorama da zona, la
go de que a preséncia soviética, 
con miles de conselleiros no 
Exipto de Nasser -morto no 
1970- e unha importante in
fluéncia en Síria, desequilibraba 
os intereses ocidentais. A estra
téxia de desmontar esa influén
cia soviética e reforzar o control 
do petróleo e indirectamente 
dos paieses consumidores pero 
non productores, aniñaba na 
mente dos estrategas da opera
ción. "Exipto que por primeira 
vez nun enfrentamento con Is
rael non era derrotado e . nego
ciaba unha paz honrosa; Israel 
que conseguía a sua máis cobi
zada meta, unhas fronteiras se
guras e a paz co seu máis po
de roso nemigo. Estados Uni
dos, que atado de pés e mans 
no Vietnam, abalaba 1802 o 
equilíbrio xeopolítico de Oriente 
-Médio no seu favor, e en favor 
dos paises proocidentais do 
área (Irán, os Erriiratos e Arabiq. 
Saudita). Gañaron todos real
mente·? Todos non, pois as con
secuéncias derivadas da gue
rra, e infravaloradas probabel
mente antes do seu início, ~on
figuraron un grande grupo de 
perdedores: os paises consumi
dores de petróleo e non produc
tores, debido as fortísimas ela
vacións do précio desta matéria 
prima que 'seguiron á guerra, e · 
que eran imprescindíbeis para o 
rearme dos máis firmes aliados 
de Ocidente, Irán en particular, 
pero que habian trastocar com
pletamente nos anos seguintes, 
o equilíbrio económico mun- · 
dial.". E por suposto os paises 
en vias de desenvolvimento pa
ra os que a crise foi unha verda
deira catástofe con déficits por 
canta corrente no periodo 
197 4/78 de 183.000 millóns de 
dólares. 

Os grandes 
beneficiados 

Se ben os paises productores 
lograron un grande beneficio do 
aumento de précios provocado 
pala guerra (os paises da OPEP 
pasaron de 14,4 miles de mi
llóns de dólares de beneficios 
no 1972 a 90,5 miles de millóns 
no 1974 e 116,1 miles de mi
llóns no 1978) quen realmente 
tirou tallada foron as grandes 
compañias petrolíferas e a 
grande banca. 

Roberto Centeno sinala ao 
respeito, "non existe evidéncia 
clara, nen directa nen indirecta, 
de que as grandes compañias 
petroleiras tivesen nada a ver, 
primeiro no estalido da cuarta 
guerra árabe-israeli e despois 
na cuadruplicación dos précios 
do petróleo , pero do qu·e non 
hai dúbida é de que unha vez 
producidos estes acontecimen
tos, souberon manobrar moi ha
bilmente e obter enormes ga
náncias da nova situación. ( ... ) 
Para estas grandes corpora
cións, o resultado desta guerra 
foi unha benzón no económico, 
ao igual que para os Estados 
Unidos o foi no político, e des
pois no económico a conse
cuéncia dos enormes beneficios 
das suas sociedades petroleiras 
e pala sua gran banca á que 
habian afluir unha parte dos ex
cedentes acumulados polos pai
ses productores", 

A portentosa capacidade ·de 
influéncia das compañías petro
leiras ·nas decisións de todo tipo 
nos Estados Unidos e neutros 
paises ocidentais vese no ran
king (dados do 1980) dos pro
ductos brutos máis ÍllJportantes 
do mundo expresados en miles 
de millóns de dólares: 1) EEUU 
2032, 2) Xapón 703; 3) RFA 
569; ... 11) Arabia Saudi, 130; 
12) Austrália 116; ·13) Exxon 
103; 1,9} Shell 77; 22) Mobil 60; 
23) General Motors 58; 27) Te
xaco 51; 30) Brithis Petroleum 
48; 35) Chevron, 41) Eni; 42) 
Gulf; 44) Amoco... • 

; ( 
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ELEICIÓNS MUNICIPAIS 

De Coalición Galega ao PP p9lo Camiño de Santiago 

Xosé Manuel Mato: · 'Os. alcaldes - . 

estámon/os convertendo en meros xeSto_res' 
•A. EIRI: 

Xosé Manuel Mato, alcalde 
de Paradela, é o líder do 
grupo de alcaldes coagas 
lugueses fichados polo PP 
hai tres meses e agora 
apr:esentados unha e outra 
vez como trofeos co gallo 
de desestabilizará futura 
Converxéncia Nacionalista. 
Nesta entrevista o que fara 
un dos alcaldes máis 
novas do estado con UCD, 
explica algunhas das 
razóns dese cámbio de 
partido. 

Como explica o seu paso de 
CG ao PP? 
Tanto eu como o alcalde de Sa
mas tomámos a decisión antes 
do congreso de Coalición Gale
ga. Cando fornes convidados a 
levar representantes do noso 
concello ao congreso, tivemos 
unhas profundas reflexións, che
gando á conclusión de que xa 
non era conveniente participar 
no Congreso en vista dos tum
bos que se estaban a dar, pois 
nen sequer sabíamos a onde 
nos querían levar os dirixentes 
que había naqueles momentos. 

Nós xa tiveramos contactos co 
PP con anterioridade ás elei
cións autonómicas, pero como ti
ñamos un compromiso traballá
mos por Coalición. Ai están os 
resultados de CG en Paradela 
onde sacou case tantos votos 
como Sánchez Castiñeiras en 
Lugo capital. 

Unha vez que se filtra á pren
sa que non irnos comparecer no 
congreso, Cacharro convidounos 
ás Festas da Milagrosa a Lugo 
para a celebración do Dia da 
Província. Falámos sobre o futu
ro da política en Lugo . Como 
non me sentia representado en 
CG porque hoxe iamos cara o 
Norte e mañá cara o Syl , díxen
lle que nun futuro decidiría a mi
ña adscrición política. Comecei a 
ter contactos con alcaldes do PP 
e cheguei á conclusión de que, 
nesta formación, poderia desen
volver unha política sen apartar
me do meu ideal de centro na
cionalista. 

A incorporación produciuse hai 
tres meses, talando só do que 
pasaría cos comités locais do 
PP: non esiximos nengun tipo de 
contrapartida. Agora está na xe
nerosidade deles o que queiran · 
facer. 

Se tomou esa decisión seria 
pensando que, doutro xeito, 
Paradela sairia perxudicada. · 
Si, a miña ideoloxia segue sendo 
a de sempre, nacionalismo de 
centro. O que pasa é que sem
pre estivemos supeditados aos 
intereses persoais duns dirixen
tes qúe, na maioria dos casos, 
npn estaban comprometidos con 
esa ideoloxia e iso repercute ne
gativamente no concello. -

Visto o respaldo que tivo o PP 
nas pasadas eleicións en toda 
Galiza, pensamos que era o ca
miño para o noso concello, onde 
mellar nos podemos realizar nós 
nese sentido. Penso ademais 
que é desde o PP onde ten que 
nacer esa forza máis comprome
tida con Galiza, ainda que tamén 
sei que é difícil, terá que pasar 
tempo e persoas á reserva. 

Pragmatismo tradicional 

Pero a sua postura semella de
masiado pragmática, fai deixa-

ción das ideas que di profesar 
en aras de conseguir unha me
llora a curto prazo para o con
cello. 
É verdade, xa é tradicionaJ por
que o povo demándacho asi dal
gu nha maneíra. Os políticos lo
cais, os alcaldes, estámonos 
convertendo en meros xestores 
que antepo.ñen o interese do seu 
concello. O tempo xulgará se es
ta política é boa ou má. 

Pero ese é precisamente o 
sustento do sistema caciquil: 
se es da corda recebes palas, 

se non,· non hai pistas. _ 
Eu non me considerei nunca 
agraviado pala Deputación. Re
cebin ainda menos cando milita
ba nun partido que tiña respon
sabilidades nun Governo. 

Cun Govemo afin é máis fácil 
xestionar, pero como hai moitos 
a pedir é máis difícil conseguir 
cartas se é que os reparten por 
"interese político". ' 
Pero vostede por quen entrou 
no PP, por Cacharro, por Cui
ña ... ? 
A miña entrada no PP é unha re
flexión en interese do meu con-

PRAGMATISMO QU.CACIQUISMO 

O Camiño de Santiago foi o vieiro que conduciu a 
alguns alcaldes coagas á casa revolta dun PP na 
que o Amo Fraga está a facer acópio de votos pa
ra unha próxima lexislatura autonómica. Desde a 
Xunta escolleron o mesmo camiño desestabilizador 
da operación que deseñara, sa-

-A.E 

por parte da Administración autonómica; ou. ·nas do 
BNG, lanzándolle nasas ao alcalde de· Ribadeo, 
Eduardo Gutiérrez, no arelado porto-exterior. 

O PSOE segue a mesma liña que o PP (como 
recoñece X. M. Mato na entrevista publicada nesta 

mesma- páxina) , lerñbrando os 
biamente, o agora Presidente do 
Parlamento para conseguir un 
acordo con Coalición Galega. Vi
tori no está a probar, entre laios, 
as mesmas armas que disparara 
contra os seus correlixionários e, 
agora, compañeiros; Fraga a usar 
os mesmos métodos transfuguis
tas que el mesmo criticou con ad
xectivos como felóns e traidores 
cando os políticos collian a porta 
que se qbria a unha Galiza autó
noma políticamente. 

'Q PRAGMATISMO 
NON ÉSCONDE AS 

TREMENDAS 

tempos máis escures do caciquis
mo da Restauración. 

O "pragmatismo" que alegan os 
rexidores mu11icipais e a suposta 
tendéncia dos administrado~ a pe
dir que se resolvan os problemas 
imediatos sexa como sexa, non 
poden esconder as nefastas feri
das que. estas atitudes lle infrin-

FERIDAS QUE "LLE 
ESTÁ A INFRINXIR 

AO CORPO SOCIAL' . 
xen ao carpo social. · 

Os concellos forman parte da 
nación e o imediato na satisfación 

O trasfuguismo _de alcaldes serve non só para 
apostars~ nas deputacións (pode ser, a vez, o 
grande éxito e o gré!_nde fracaso que leve ao/des
membramento do PP), senón para "minar" a moral · 
dos compañeiros-contrários de Corwerxéncia Na
cionalista e impedir a sua expansión como forma
ción política, amarrando a maioria no Parlamento. 

Pero a pesca de alcaldes non a realiza o PP nas 
leiras ideolóxicamente máis próxi_mas, senón que 
se atreve a adentrarse nas augas ·do PSOE e dar
lle a escoller a Xerardo Estévez, alcalde de CQm~ 

. postela, o.u apresentarse polo PP,. como indepen
dente ou expoñerse a unha declaración ·de guerra 

. das necesidades non é critério su-
ficiente para unha política honesta, por máis que 
tamén compriria .analisar a fondo a realidac:te para 
descobrir os intereses dos administrados e os dos 
rexidores. . 

O mercado de votos· é o· máis oposto a un ha de
mocrácia participativa, corrompendo ,· incluso, os 
princípios democráticos formais. 

'Estamos necesitados, rñáis que nunca, da recu-
peración da sociedade caraa solidari_edade e a éti
ca pública. Sen esta9 a democrácia é unha pura 
pantalla sen contido. E preciso confiar naquelas or
ganización que propugnan acabar con estas situa- -
cións. · • 

cella. Pensei que era o mellar 
q1,.1e podía facer neste momento. 

Fálase do famoso Ouro de La
/in 
Non se trata diso, trátase de algo 
mái;; fondo, como pode ser a 
consciéncia de que o Camiño de 
Santiago teña unha revítalización 
r'náis forte e profundá, con esa 
estrada .. . . Compromisos que ta
las, que non chegas a pactalos, 
pero que van polo sentir que ti 
tes. 

O camiño de Santiago 

A revitalización do Camiño de 
San_tiago tivo un peso impor
tante nese cámbio ~e partido? 
Evidentemente. Nós xa lle viña
mos expoñendo isto ao Governo 
Tripartito e nunca se nós fixo ca
so. Cando falámos con Guiña, 
con Cacharro e mesmo con Fra
ga, déronlle unha valoración dis
_tinta e no orzamento deste ano 
xa consignaron mil e pico mi
llóns. A cartografía xa está feita 
e, agora, están redactando os 
proxectos. Concretamente hoxe 
están facendo -unha medición na 
estrada. 

Esa era unha realidade pola 
que viñamos loitando pero nin
guén nos facia caso. Pensamos 
que estas persoas tiveron máis 
sensibilidade ás nasas propostas 
e·por iso pudemos confluir. 

Como se sente no ~P unha 
persoa que se declara nacio
nalista? 
Como algo estraño. Pero anali-

. sando onde podia facer a política 
que sempre fixen, non encontrei 
outro acougo máis ca no PP. Po
da que sexa o partiao que máis 
campo de xogo de nese sentido. 

Agardo que ese sentimento 
nacionalista latente en moita 
xente do PP poda plasmarse 
nunha espécie de CiU. 

Galiza necesita unha pasada 
por un centro nacionalista. Aí de
saparecería xa a chamada vella 
garda do PP. Na província de Lu
go están sendo relegadas esas 
persoas ... 

Tiveron tamen propostas para 
entrar no PSOE? 
Si, celebréi comidas con xente 
do PSOE. Tiveron contactos co
migo persoas con responsabili
dades tanto en Lugo como a ní
vel galego. Pero penso que é o 
partido que menos se _compro
meteu con Galiza. Foron eles os 
que me ·conduciron ao PP. · 

Que prometia o PSOE? Tamén 
investimentos no concello? 
Algo se fal ou dun futuro ·plan 
desde o Governo central, pois 
todo o mundo sabe -que habia un 
problema cos Plans Provinciais 
(até o de agora en Paradela con 
critérios obxectivos, pero neutros 
concellos non foi asi). O PSOE · 
pretendía un plan específico des
de Madrid. • 
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ANTE AS ELEICIÓNS MUNICIPAIS 

Clima favorábel á candidatura do BNG-PNG 
Rivera Mélllo podería perder a maioria absoluta en-Vilagarcia 
• XOSÉ CASTRO AATÓN/VILAGAACIA 

No concello vilagarcián 
governa unha equipa 
conservadora, que ven · 
precedeia na anterior ' 
lexislatura por outra igual, 
na que repite o rexecfor: ~ 
Rivera Mallo. -Se na etapa 
anterior precisou do apoio 
dun grupci independente, 
na actual con doce dos . 
vinteun concelleiros, goza 
da oportunidade de impar 
a dinámica do "rodillo", 
unha forma de governar e-n 
política que "non está ao 
alcance de quen quer, 
senon_ de quen pode". 

cipal, qsue remata en Maio, esta 
equipa do P.P. non apresenta 
nengun logro de trascendéncia 
especial, e pola contra lémbran
se importantes conflitos provo
cados pola atitude prepotente da 
actual maioria: Mobilización e 

Privado o Partido Popular das al 
caldias nas sete cidades gale
gas, Vilagarcia -a vila máis gran
de de Galiza, ou a oitava cidade 
se asi se quer ver- constitue o 
mirador máis importante para a 
tropa política que comanda Fra
ga lribarne, quen non escatima 
darlle recursos e protagonismo 
ao P. P. na localidade para qu~ 
manteña a sua posición acutal · 
de forza eleitoral. En troques, Ri
vera Mallo , alcalde e líder do 
partido no concello, que tamén· é 
Senador, asume o risco de dei
xar o posto en Madrid -seguro e 
sen complicacións políticas- para 
enfrontar unha nova etapa na 
que cabe a posibildade, moi im
probábel, de perder a alcaldia. 

A candidatura que apresentará 

_ ·· trunfo da postura viciñal contra 
do aumento da Contribución Te
rritorial Urbana, conflito do Mer
cadillo, a prática parálise de 
FEXDEGA e a contraditória posi
ción diante da iniciativa popular 
de demandar a modificación, po
lo Parlamento de Galiza do Ma
pa Sanitário que crie unha Area 
·de Saúde en Arousa-Salnés, do
tando a Vilagarcia dun hospital 
comarcal ,. con todos os servícios 
sanitários que se p_recisan. Esta 
demanda é unánime en toda a 
comarca e o deputado Garrido 
Torrado, que é o primeiro tenen
te-alc,alde da equipa de Rivera 
Mallo, vota de xeito distinto nun 
e outro lugar, Concello oú Parla
mento, lastrando con esa postu
ra a imaxe de apoio a esta d~
manda popular amplamente sen-

. tidá que a equipa de governo 
quere_dar. Sen embargo o P.P. 
ten asegurado o trunfo eleitoral, 
c·anto menos como minoría mi
noritária . Os responsábeis da 
campaña eleitoral son conscien
tes de que "é probábel perder a 
posición actual de maioria abso
luta. Non podemos confiarnos, 
calquer pequeno corrimento de 
votos cara outra alternativa elei
toral ou o mellar .aproveitamento 
dos votos para os demais, deixa
ranos á porta e precisariamos de 
acordos post-eleitorais para ase
gurar a alcaldia". Se fosé preci
so, confian en entenderse, coma 
no resto de Galiza, coa criada 
C.N.G. 

o Partido Popular, encabezada 
por Rivera Mallo., vai ser conti 
nuísta, integrando os postes de 
"saída asegurada" a maioria dos 
actuais concelleiros aos que se 
sumará, probabelmente, o arqui
tecto Freixeiro Martínez, que nas 
anteriores fara o primeiro candi
d~to na lista do C.D.S. 

Nesta etapa de governo muni-

AGRESIÓN ECOLÓXICA -

A Converxéncia Nacionalista 
Galega en Vilagarcia vai facer 

- candidatura a partir do grupo lo-

cal de Coalición Galega, apoiada 
a sua no sector empresarial que, 
polo de agora, controla a Cáma
ra de Comércio guiados, na tras
tenda, por Paulo Vioque, secre
tário xeral desta instituc,;ón, que 
non .pretende protagonizar direc
tamente a candidatura. 

A lista vai ser encabezada por 
Manuel Rodríguez Cuervo, da 
Executiva Nacional de C.G. e in
tegrada por persoas que prove
ñen políticamente das rilas popu
lares, das que sairon xustamente 
no limiar das pasadas eleicións 
municipais, acompañando a Xo
sé Luís Barreiro e tras dun sona
do enfrentamento cos actuais lí
deres do. P.P. local. Os recordos 
d~quela non van facilitar o futuro 
entendimento entre ambos, e pa
ra o primeiro candidato da lista 
nacionalistas "nós saimos con 
forza, xente e apoios suficientes 
pára acadar a alcaldía". Preten
den multiplicar por moito a acutal 
preséncia no concello, que dé un 

so concelleiro, 
1

sen entrar a con
siderar á atitude frente á necesi
dade de pactos tras as eleicións. 
Deixan cair a posibilidade de en-

. tende¡se, quizais, cos oturos na
cionalistas do - Bloque e co 
P.S.O.E. 

PSOE, mais 
. pero divididos 
O P.S.O.E. é unha das forzas 
políticas con máis implantación e 
forza, que canta con maís de 
trescentos afiliados; enfrentados 
entre si en tres correntes inter
nas de difícil conciliación que 
merma a sua eficácia nas elei
cións municipais: sempre acada 
proporcionalmente m~is votos 
nas eleicións xerais ou autonó
micas. Arrasta, nesta lexislatura 
municipal, a imaxe lastrante de 
manter unha oposición imper
ceptíbel. Militantes do P.S.O_E. 
afirman que "o Bloque, cun so 
concelleiro, ten . mais protagonis
mo e iniciativas ca nós con seis". 
Neste ánimo e predecíbel unha 
viraxe eleitoral importante, que 
vai pasar pola incorporación de 
novas caras á candidatura que 
estará encabezada polo actual 
secretário da agrupación local 
Gago López , secretário do con
cello de Catoira e ex delegado 
da C.O.T.O.P. en Pontevedra. 
Confía en recuperar ao partido 
da debacle do 87 e ere que "nin
guén vai lograr a maioria e sera 
preciso pactar o futuro governo 
municipal". Non estef¡. está seguro 
da atitude que encontre na Con
verxéncia Nacionalista Galega, e 
confia en entenderse co B.N.G. 

O Bloque Nacionalista Galega 
é, segundo todas as fontes con
sultadas e a mostra de inquérito · 
que circulan, sobre intención de 
voto, a forza política que vai aca
dar a maior crecimento eleitoral , 
seguindo a tendéncia despunta-

da nas pasadas eleicións au.to
nómicas. Canta, hoxe, cun só 
concelleiro municipal, Carlos 
Méndez, que goza do meirande 

. Rrestixio entre os políticos locais, 
caracterizado polo seu traballo 
constante de oposición é contac
to cos viciños, apresentación 
continuada de iniciativas e estilo 
firme· e d~alogante que gañaron 

· para o Bloque a imaxe de "únic.a 
oposición actual ao governo de 
Rivera Mallo". Dase por segúro 

. que Carlos Méndez será o cabe
ceira da lista do B.N.G_, en c9ali
ción eleitoral co P.N.G.-P.G. que 
len en Vilagarcia unha das agru-

. pacións máis numerosas cun 
cento de militantes , unanime
mente agrupados arredor das 
posicións que actualmente man
tén Rodríguez Peña de "entendi
mento" co Bloque. Un grupo de 
persoas ben coñecidas da vida 
social e cultural de Vilagarcia po
den incorporarse publicamente a 
esta candidatura, reforzando asi 
a imaxe de "apoio social amplo e 
crecimento que xa latexa no am
biente político local" e reforzaría 
a eficácia eleitoral da candidatu
ra do Bloque-PNG-PG. 

Esquerda Unida ten actual 
mente uriha praza na corpora
ción, pendente de cobrirse por 
dificuldades no "corrimento" da 
lista que debe levar ao concello 
a Felipe Fajardo, sindicalista que 
vai encabezar a futura candida
tura e terá así "tempo para porse 
ao d fa nas cuestións mun ici
pais". Confía en repetir o resulta
do das pasadas. 

PSG-EG e C.D .S., que pre
sentaron candidatura na anterior 
confrontación sen acadar pre
séncia no concello , con organi
zacións na localidade pouco acti
vas, agardan presentar candida
tura e logar o milagre : entrar no 
novo concello. • 

As mariscadoras denúncian vertidos urba~os, industriais e f~lta de control do furtivismo 

Todos o·s informes recoñecen -
a alta contam-inación da coru·ñesa Ria do Pasaxe 
• M. BERTOJO/A CORUÑA 

A Consell'ería de Pesca 
Marisqueo e Acuicultura 

_ non fará público até o luns, 
. · dia 28, o informe coas 

derradeiras análises sobre 
os níveis de mortandade 
nas distintas espéC:ies de 
moluscos, realizadas polos 
seus servícios técnicos na · 
ria do Pasaxe -O Burgo. 

· Mentres tanto, máis de 
1 . 700 mariscadores -con 
carnet- agardan con 
comprensíbel i'mpaciéncia 
o desenlace ·desta nova 
agresión á súa principal 
fonte de ingresos. Un novo 
problema vense a sumar a 
delicada situación dos 
mariscadores na ria 
coruñesa. 

O vertido ven complicar ainda 
máis unha situación xa tensa. 
Mar;iscadores e Administración 
discrepan sobre o támaño míni
mo das ·especies . se·gundo un 
comunicado recente, a .Adminis
tración tenta protexer os recur
so.s márisq~eiros evitando unha 

sobreexplotación desmedida. ao 
extraer exemplares aidna inma
duros: "A única media efectiva 
para recuperar os recursos nun 
banco marisqueiro é cortar radi
calmente a extracción de indivi
duos de talla antirreglamentária, 
garantindo asi a existéncia dun 
stock de reproductores". 

Para Teresa López Chacón, 
presidenta da Asociación de Ma
riscadores, resulta unha situa
ción case insosteníbel, "quere- . 
mos saber canto antes que é o 
que pasa. Se non se pode maris
car poi contaminación provocada 

·por este v~rtido, que axilicen 
canto antes o pago ppr danos e. 
perxuícios". A presidenta dos 
mariscadores criticou tamén a 
AdministraciO'n pola falta de re
cursos humanos para rematar co 
furtivismo. 

Unha das suas queixas fundá
mentais apunta a falta de sensi
bilidade polos vertidos non só in
dustriais: os concellos de Cam
breJ Oleiros e Culleredo verten 
as suas augas feéais e residuais 
á ría. "En tres meses só ternos 
traballado 33 días e isto non po
de ser de ningunhá maneira" , 
-declarou Teresa López. "Se a 
Consellaría non flexibiliza as ve
das, estamos perdidos". · 

Manuel Vérez Pena, delegado 
prpvfndal da Consellaria de Pes
ca, manifestou que todos os or-· 
ganismos das distintas adminis
tracións están a seguir pontual
mente a evolución dos níveis de 
contaminación: "Comandáncia . 
de Mariña, que é quen inícia o 
expediente sancionador e Comi
sión de M~dioambente - que reu
ne a todas as consellerías impli 
cadas: Sanidad, COTOP, Pesca-". 
O delegado da Consellería falou 
da di~posición favorábel da mes
ma á horaydunha posíbel flexibili
za.ción das vedas para poder 
máriscar en calquera que sexa a 
época do ano, sempre e c·ando 
se respeten os tamños mínimos 
esix1dos. 

Denúncia por delito 
ecolóxico 

dena alimentária: "Interrupción 
nos ecosistemas esruários e ma
riños , hábitats e cadena alimen
tárias ( ... )dando lugar á redución 

_da productividade primária ( ... )". 
Das conclusións dedúcese o 

seguinte: destrucción de formas 
xuvenís ao non econtrar un su
trato adecuado para a sua fixa
ción en larvas, e efectos de toxi 
cidade .nos moluscos comerciais. 
Neste mesmo informe, o biólogo 
responsábel considera a esta 
empresa unha da~ máis conta
minantes da ría. 

Agresión constante 

Nun informe da delegación pro
vincial da Consellería de Pesca, 
relativo aos níveis de contamiña
ción detectados na semana do 
15 ao 22, pon de relevo o grave 
e constante deterioro que está a 

O día 15, a Cofradía de Pesca- sofrir esta ría. Segundo o texto 
dores e Mariscadores da Coruña do in.forme, no,s días 14 e 15 ob-
denúncia á empresa Koipe ·~ Elo- ·serváronse agloineracións de al-" 
sua, S.A. (Kelsa), por _presunto quifrán .en forma de bolas,. que 
delito contra o médio ambente. se depositan no fondo e q·ue 
Nas condusións do informe asi- ·aparecen na baixamar. Pódese 
nado p_olo biologo r.esponsábel atapar por. todos os bancos da 
de zona da Conselleria de· Pesca ría desde o Canizo até Sta. Cris-
fala dos efectos directos sobre tina. ( ... ) Lixeira película de hi-
ª$ diferentes espécies_ .marinas drocarburos, en rastros de 20 25 
de interese comercial e a sua ca- - . mts.. podese observar boiando 

ao longo de toda a ría". 
Seis días despois, lonxe de ter 

desaparecido os níveis de conta
miñación, o informe sinala o se
gu inte: "Observamos ao longo 
dos canais navegabeis, restos 
de hidrocarburos mesturados 
con dispersante ( ... ), forman ra
tros alongados -que chegan a ter 
20 ou 30 mts. de lonxitude- que 
seguen a dinámica da marea, 
sen chegar a sair da ria. Estes 
rastros non se teñen visto en tal 
concentración en días anterio
res, polo que é seguro que a -po- ' 
lución atopada no día de hoxe · 
debe ser producida nas 12 hor~s 
anteriores". ' 

"As 1 S.30 h. observamos na 
zona de Xubias un vertido dun 
desague situado a uns 50 m. da 
saída da depuradora, situado ca
se á altura da ría e que se supón 
pertence ao Materno-Infantil. ( ... ) 
debido á sua concentración cam
be o u a cor, da agua nun área 
duns 400 a 500 m2. ( ... ). · · 

Despois de que ~e faga públi
co o informe da Consellaría d~ 
Pesca, queda ainda por determi
nar a salubridade e posíbel con
sumo dos distintos moluscos. O 
informe pertinente de Sanidade 

. támpouco veu ainda a luz públi-
ca. + 

!~:. 
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NORMALIZA~IÓN LINGÜISTICA 

Colaboran máis de quince-cancel los e invístense. cas~ cinco- _rilillóns ·de ·peseta_s 

A Mesa lanzá unha campaña masiva de~ afiliación 
e para galeguizar os nomes próprios 
• x.c. 

A Mesa pola 
Normalización Lingüística 
ven de apresentar nunha 
convención celebrada en 
Compostela a sua nova 
imaxe asociativa ·e un ha 
campaña simultánea de 
·afiliación e galeguización 
dos nomes coa vontade de 
extender a preséncia da 
MNL e convertela en 
garante de avance do 
naso idioma. 

A Mesa vai distribuir 40.000 fo
lletos desplegábeis· co lema Ti 
unha primavera. Irnos garantir 
mil máis, entre profesores de· to
dos os níveis educativos, xorna
listas, funcionários, sucursais 
bancárias, ... · Nos folletos da Me
sa hai unha tarxeta de afiliación 
para remitir con franqueo con
certado e como complemento 
imprentaranse' 1 .soq cartaces co 
mesmo lema e recollendo nel o 
novo · anagrama da organización 
que xa se incluia no cane.I da an
teriordirixida ás nais en colabora
ción con Nutricia. O novo deseño 
é un dos 30 finalistas -entre 400 
apresentados- ao prémio de ar-

. tes plásticas "Isaac Diaz Pardo". 

Santa Comba, Santiago, Souto
maior, Trazo e Vitar de Santos. O 
total de '4,5 millóns de pesetas 
do custe está financiado ade
mais coas cotas dos sócios da 
Mesa e ax.udas de particulares e 
apresentara&e nas vinteduas 
zonas nas que está implantada, 
e ademais dun mailing realiza
ranse miles de chamadas telefó
nicas xa progral'T}adas. 

Chamarse en galego 

resisténcia .que a própria comu
nidadé exerce fronte á alienación 
lingüística e asi se galeguizan 
nom·es como bliquiño ou vanesi
ña. Apesar dos pesares a cultura 

. própria é ·capaz de absorber e 
non deixarse asimilar tan facil
mente. Ante este tipo ·de agre
sións lingüísticas -son precisos 
esforzos que comecen a cambiar 
p panorama". _ 

A Mesa tratará que as distintas_ 
candidaturas ás eleicións munici- · 
pais leven os nomes dos candi
datos xa galeguizados e convi
dará aos principais líderes políti~ 
cos, intelectuais e persoas da vi
da pública galega a que pasen 
polos rexistos civís a galeguizar 
o seu nome e chamará aos con- . 
cellos a que subvencionen esta 
campaña e a fagan sua. Procu
rarase evitar as trabas que xur
dan no cámbio de neme ofere
céndose a Mesa a solucionar os 
problemas que surxan. 

A Mesa vai ser, xa o era verbal
mente, o centro do novo imagoti
po que AGA Producións dese
ñou · para extender nunha cam
paña a preséncia da organiza
ción pola normalización lingüísti
ca. O plantexamento global des
ta campaña que agora se inícia 
e que imisturará unha carnpaña 
de afiliación con outra de gale
guización dos nomes quer servir 
de divulgación do labor desen
volvido pola Mesa e a situación 
pola que atravesa o noso idioma 
e conseguir salientar a importán
cia da organización como garan
te do avance do galego. 

Parellamente ao anterior fa
ranse outros 40. 00 folletos co le
ma Ternos nomes próprios, úsa
os que animan a galeguizar o 
norrie ~prio e explican o méto
do para facelo. lncluiranse 800 
expositores para colocar en 
comisarias, xulgados e conce
llos, 800 carpetas que se remiti
rán aos mesmo sítios denantes 
indicados e que conteñen toda a 
lexislación vixente en matéria de 
rexisto civil, modelos de instán
cia e un listado moi completo co
as formas galega~ dos nomes 
próprios. 

Esta campaña está subvencio
nada en cantidades diversas po
i os concellos de Allariz, Ares, 
Brión, Carba11o, Corcubión, Fe
ne, Ferrol, Narón, Noia, O Gra
ve, O lr~xo, Oleiros, Ponteceso, 

Nun comunicado féito públi.co a 
Mesa incide nos motivos da 
campaña dos Jnomes, "o nome é 
o elemento externo identificador 
da persoa. Non cabe qúbida de 
que· o chamamos nun idioma ou 
outro contribue ao coñedmento 
que os demais teñen de nós. A 
Mesa lanza esta campaña .dos 
nomes considerando o sorpre.n
dente atraso e a falla de impor
táncia que se lle deu a este tema . 
desde que legalmente é posíbel 
galeguizar o nome próprio. Foi 
valorado como se fose algo in
transcendenté. e podemos atapar 
multitude de xente que, pOr sim
ples preguiza, non pasou· poto 
correspondente rexisto cjvil para 
proceder ao cámbio de nome". 
Resulta moi gráfico observar a 

Esta campaña da Mesa pola 
Normalización Lingüísitica; xunto 
9oa iniciada hai poucas semanas 
pola AFNL, -parece o decisivo 
empurrón para quen foi deixando 
pasar o tempo sen mudar unha 
situación administrativa que nos 
debe acercar á nosa identidade 

. como galegas. • 

DORE GOZO DOS "EXTRAVIOS" 

A taita de Paco Rodríguez pola dignidade 
da nosa língua .. deixemos agora á marxe 
a outra loita, a dun nazonalista de vangar
da-, é tan teimuda, tan ancorada no peito 
e no pensamento que a moitos semella 
''fanática". · 

Pois ben! isto non é mao, digo eu, por- . 
que tamén dun fanatismo relixioso, ben 
fundado , até chegar ao martirio, sairon os 
Santos e no tocante aos feítos de venera
ción, de vixflias, de penalidades como pe
regrino camiñante, en procura da verdade 
histórica da nosa língua, unha das máis 
firmes probas da nosa nacionalidade, Pa
co Rodríguez, para min polo menos -ile
trado seguidor dese "apostolado"- segue 
disposto, desde sempre, a padecer perse
cución por defendelo e facelo trinfuar, en 
todos os recunchos e actividades diversas 
da nasa xeografia: a cultura, a dos serví
cios até a mesma adm~nistración, sen ex
clusión, nen moito menos! dos proprios da. 
xustiza. · 

E moito menos, ainda, se acobarda 
diante da "dis-función", mellar dito, aldra
xe ou menosprécio dunha Real Académia 
Galega, modelo(?) de institución -como el 
mesmo di- rexida caciquilmente e de xeito 
totalmente irresponsábel "por un secretá
rio que, para negar o aceso a unha carta 
autógrafa de F.ernán C~ballero sobre "El 
Caballero de. las botas azulés, non repara 
en utilizar a arrepiante e dolorosa evasiva: 
"Extravieina". 

Diante deste "doloroso" e incríbel exem
plo, por que, asustarse tanto de que fun-

; cionários da administración de xustiza -
entre outras- ainda sigan a poñer xestos 
de carraxe, herdada, diante do desventu
rado, "delincuente" ~n poténcia, que con
testa ou fai as suas declaracións na suá 
língua, en galego. · · 

Eu non coido que sempre sexa por .mal
queréncia ou ruindade, diante da língua
que empregan nas suas "coñas" cos seus 
camaradas ou amigos e compañeiros de 
'esmorgas, se non por manter uns princí
pios herdados de segregación social que, 
por condicionamentos educacionais da-

DIANTE DO PROCESO DE FRANCISCO RODRIGUEZ . 
M. BEIRAS GARCIA 

queles tempos, que lles meteron na ésco
la -naquelas escotas da "tabla" cantada e 
do Quijote, como leitura· abrigada que, . 
pouco máis ou menos, se mantén ainda 
hoxe! a dez ·anos vista dun Estatuto de 
Autonomia de Galiza en marcha; -mirando 
atrás co triste telón de fondo dunha longa 
noite de pedra". 

Que pasa, entón?: pois pasa que supe
tamente os políticos "castélán-falantes" 
non foron quen de impoñer o uso do "ga
lega" máis que nos actos ou documentos 
oficia~. Eu veño comprobando, p-ersonal
mente, que entre o funcionariado e os 
"mandamais" políticos, o emprego do ga
lego non chega nos meios oficiais a un 
60%. Menos mal se che contestan na na
sa língua! 

A língua galega é, ainda, unha língua
escrava -como lle dixo "O poeta- e que se
g u e a ser empregada moi dificultosamen
te, con medo ou ·con. "complexo", de infe
rioridade polos seus auténticos depositá
rios, como dixo o noso Bóveda, naquel 
memorábel discurso, na "Asemblea de -
Muni~ípios Galegas", convocado para. a 
aprobación do Estatuto de Autonomía de 
Gal iza. 

Cando entrou en discusión a "emenda" 
apresentada por aquel "insecto cultural", 

-VEÑO COMPROBANDO 
QUE ENTRE O 

FUNCIONARIADO E OS 
UMANDAMAIS" POLITICOS, 
O EMPREGO DO GALEGO 
NON CHEGA NOS MEIOS 

OFICIAIS A UN 60°/o. 
MENOS MAL SE CHE 

CONTESTAN NA NOSA 
LINGUAi 

Montero Díaz, á Ponéncia aprobada pota 
Comisión presidida polo vello _Lugrís -Pre
sidente, daquela, da R.A.G.- e pola que 
se lle querja restar o "carácter de oficial" á 
Jíngua galega". 

O vello Lugrís, tanto lle impresionou 
aquela deslealtade que, Alexandre Bóve
·da, que non pertencía ·a esta Comisión e 
remataba de estar defendendo -case nun
ha hora- a sua Ponéncia sobre "Econo
mía, recursos económicos etc. tivo que se 
facer cargo da defensa desta outra, tan 
alonxada. das suas actividades-, ''vostede 
non pode Don Manuel, vostede emocio
nase e hai que se manter enteiro apra ga-
ñar a batalla". · 

E fíxoo tan ·ben, con tanto acerto, con 
argumentos tan axeitados que mannñan a · 
expetación e o pasmo de toda a conco-

. rréncia, até chegar ao derradeiro argu
mento~ aquel do ve/liño que chegou onda 
o ventanuco de facenda, co chapeau a 
medio sacar, con torpe fa/ar, entre caste
llano e "castrapo" e lle pede ao señor .do 
ventanuco que é o que teño ·que facer pa
ra entregar estes cartas, que vai quitando, 
torpemente, dunha faldriqueira. , 

E cando Bóveda ao· tal ver, anímao di-
cíndolle: · 

Fa/e, fa/e! meu ve/liño; fa/e no seu gale
go, no que vostede sabe; aquí todos so
mos galegas ao seu servizo, e a adminis
tración tamén. Daquela, segue a dicer Bó-

. veda, cunha creba emocional nas suas 
verbas: "Aquel ve/liño ¡¡transfigurase!! 

O atronador balbordo dos aplausos da
quela multitudinária asemblea, · posté?- en 
pé, deu Jugar a que Tata// -que fixo un ex
celente Presidente- axitase a campaña e 
dese por rematado o debate: 

· · · Que se poñan en pé aqUeles que este
xan conformes coa emenda do Sr. Monte
ro Díaz. 

·.A trancas e barrancas -ioron poñéndo
se en pé, óito, dez, catorce e poucos 
máis. (Algúén os contou en alto). 

Agora, aqueles señorés que a desboten 
e se amosen conformes coa Ponñéncia 
sobre o Idioma, na sua totalidade. 

¡toda a Asemblea ! .:menos os primei
ros, claro está- pt)xose. en pé, dun pulo; 
tal que un estoupo. E todos, aplaudindó e 
dar vivas e berros da alborozo. - Os máis 
novos, pouco cocidos ainda ne~tas Joitas, 
sentíamos · escorregar polas meixelas un 
tépedo fío húmido, sen saber ben de onde 
viña e por qué: · 

E é que Bóveda, para nós, era moito 
Bóveda. 

Tamén o era -por outro estilo- Alvaro 
. das Casas que, moi sério el, pediu por re- · 
mate a verba ao Presidente para unha 
aclaración. 

Con está condición concedeulla o Sr. 
Tata//, porque o asunto xa estaba remata~ 
do. 

Non, é para suplicar ao Sr. Presidente 
que se·tome nota dos "fil/os de má nai, re
presentantes dos Gonce/los, que votaron 
a favor da ·emenda do Señor Montero 
Diaz (As gargalladas-e aplausos mestura
dos nun relouco que non se repetirá, pe
charon· a Sesión da.- memorábel Asem
blea. · 

Hoxe non seria o mesmo; hoxe mete
rian na cadea -ou unha querela (que non 
é querella, porque hai que "querela'J ao 
Alvaro das Casas, por inxúrias e desacato 
a representantes da autoridade-/oca/ e xu~ 
dicial. · 

Hoxe xa víchedes, .amigos e irmáns; en 
certo modo semella non ser o mesmo que 
daquela;· mais en certo·modo e ~n certas 
ocasións imponse a reflexión -neste caso 
moi perta dos catro anos· para a facer, e 
considerar que, a lingua -oficialmente polo 
menos·- conquistou o seu posta xerárquico . 
-lingüísticamente consid~rado. . 

Este foi ·o caso derradeiro polo que tivo 
que sofrer dúbidas e angúrias, de autode
fensa, o noso amigo Francisco Rodríguez 
_que tivo incríbel, case que insultánte, "Ex
travieina", tamén experimentou o gozo de 
que a den'úncia quedase "extraviada" e 
(por !"motu-propio"), os denunciantes e 
testigos non comparecer na hora e lugar 
determinados, porque esqueceron ou "ex
traviaronse".Pois ... Que Ben! • 
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A REDE SANITÁRIA ANTE A THANS_FÉRENCIA DO INSALUD . Q REI DEPORTE . 

·un peche da XL.inta de Persoal pon en ·evidéncia 
. o contínuo traslado .de especialistas · 

Após de cinco anos, o Hospital de Mor1forte 
continua a médio rendimento · 
•PILAR SAAVEDRA/MONFORTE 

O Hospiital Comarcal de 
MorJforte, que leva máis de 
cinco anos "funcionando" e 
polo que pasaron .xa cinco 
Directores, ainda hoxe non 
está a pleno rendimento. · 
Proba disto é que no 
mellar dos casos atópase 
a un 70% de utilidade e 
que a contr.at.~ción de 
persoal segue a ser 
temporal. 
A opinión pública desta zona 

. pergúntase que vai ser dos Hos
pitais de carácter comarcal logo 
de transferénc1a do lnsalud á 
Xunta co que esta leva consigo 
quer dicer, a priv~tización . . En 

· Monforte téme-se que se convir
ta nun edifício que teña como fi
nalidade a asisténcia en réxime 
·ambulatório ou o servir de resi
déncia para vellos e vellas. A 
Asisténcia Mixta promovida pola 
Xunta e a elaboración de convé
nios con entidades privadas e 

grandes aseguradoras non servi
rá en Monforte máis que para re-

. sucitar dous cen_tros privados 
que. existiar:i e que ~e viron obri-· 
·gados a pechar coa entrada en 
funcionamento do Hospital Co
marcal. 
Vinte especialistas 

·cambiaron nos últimos 
meses-º pasado ·dia 11', a X~nta de 

CONFUTO ~E COMPETÉNCIAS· ' . 

Persoal do Hospital pechouse 
- nas dependéncias do Centro co

mo rnedida de 'forza ante unha 
Dirección que negou a renova
ción do contrato a unha ciruxa
na, ainda sabendo que nos últi
mos meses .máis de vinte espe-

. cialistas cambiaron o seu destino 
en Monforte por outro máis ape
cetíbel, o que é comprensíbel 
pola falta de incentivos que evi~ 

teri o seu traslado .. E~t~ feito e a 
falta de opósicións para cubrir as 
vacantes que se van producindo, 
des.de Xullo de 1989, provocou 
unha importante merma na asis
téncia aos pacientes. O peche 
dos .representantes dos traballa
dores e traballadoras do Centro 
logró.u que a Directora do Hospi- . 
tal, que se atopaba en Madrid fa
cendo un cufsiño de capacita
ción -feito que ocorre tres de ca
tro semanas-, sentase a nego
ciar non sé a prórroga do contra
to á ciruxana senón que por pri
meira vez a Xunta de Persoal lle 
pudo propoñer a problemática do 

·. Centro en canto a contratacións 
públicas e transparentes, planti
lla de persoal sanitário e non sa
nitário, escasez de material e 
meios con que conta o Centro. 

O 8.N.G. fixo un chamamento 
ás Organizacións Políticas, Sin
dicais, Viciñais, Culturais asi co
mo ás lnstitucións Públicas da 
cidade para manifestar o seu 
apoio á continuidade do Hospital 
e de todos os seus servizos. + 

No Carballiño peden a homologación 
·dos" estudos do-Conservatório 

• XOSE R. CASTRO/CARBALLIÑO 

A homologación dos 
. estudos impartidos na Aula 
de Extensión de 
Conservatório do Carballi
ño, enfrenta aos pais dos. 
alumnos e a alcaldia, que · 
nun primeiro momento non 
lle prestou atención ao . 
asunto, pero.que 

_ agora tivo que empezar 
negociacións para sair do 
atranco. 

A problemática comezou a finais 
do curso pasado, cando os Con
'servatórios pasaron a ser com
peténcia da Xunta. Daquela, a 
Consellaria ·fíxose cargo do de 

. Ourense, de quen dependia o 
Carballiño, que se quedou sen 

oficialidade. No mes de Agostó 
pasado, a Delegación de Educa
ción envia unha carta ao cance
l.lo requeríndolle a documenta
ción pertinente, que· sae das de
pendéncias municipais dous me
ses despois, ainda que con· bas
tant~s defectos de forma, o que 
supón a devolucióñ por parte da 
Conselleria. 

Paralelamente a isto, os alu
nas botan tres meses sen clases 
de piano por falta de mestre, e a 
titular de solfeo e violin leva sen 
.cobrar .desde o início do curso, 
por mor dun litíxio que mantén 

. co concello, que se nega a reco
ñecerlle a antiguedade de sete 
anos traballando, cando en nó
mina percebe o plus correspon
dente. 

Ante esta situación, os pais de 
alunos e os próprios af~ctados, 
·comezan a mov~rse, reunindo-

ECOLOXIA E DESENVOLVIMENTO 

- -
se· reiteradas ~eces con Arximiro 
Marnotes, quen lle comunica a 
iinmediata homologación dos es
tudos elementais e o restablece
mento da normalidade académi
ca. 

Con posterioridade o conceHo 
contrata ao mestre de piano, e · 
Marnotes mantén conversas ca 
presidente da Deputación, X osé 
Luis Saltar e con membros da 
equipa .de Piñeiro Pemuy, sen 
at9par polo momento unha solu-

. ción definitiva. 
Ante o cariz da situación , o 

Partido Socialista decide meter 
baza no conflito e apresenta un
ha modón na que solicita urxen
tes medidas para buscar unha. 
solución á oficialidade e ao pa
gamento dos meses adebeda
mos á mestre, conxuntamente 

- :co recoñecjmento da antiguida
de. Ata o momento dita moción 

. - ' 

. non foi debatida, polo que o con

. celleiro do PSOE reune as cinco 
firmas pertinentes para solicitar 
un pleno extraordinário; escrito 
que vai avaliado palas firmas 
dos concelleiros do · BNG, lnde
pendentes e un coaga. 

Desde a alcaldia , insístes-e 
máis unha vez nos últimos dias, . 
que o conflito esta próximo a so
lucionarse, senda agora compe
téncia de consello escolar dos 
centros públicos de EXB, o ce
der os locais para as clases, re
quisito que pede a Consellaria 
para homologar os estudos, cue
tion que se terá que producir axi
ña, xa que do contrário os alu 
nas deberian matricularse en 
Ourense para examinarse, des
pois de ter pagado oito mil pese
tas no Carballiño por uns estu
dos que teoricamente desde o 
concello sempre foron "oficiais" + 

O colectivo Xevale pede a potenciación 9e enerxias renovábeis 
As minicentrais hidroeléctricas do Courel pouco 
aport8rán ao· desenvolvimento d~ zona 
Ante a posibilidade da instala-

. ción de duas minicentrais e cap
tacións de águas nos rios· Lor e 
Louzara no Courei, Xevale fixo 
un urxente chamamento aos dis
tintos organismos, Confedera
ción Hidrográfica, COTOP, Depu
tación, Concellos afectados e 
Gelegaoión de Meio-a.mbiente de 

· Lugo para proceder á suspen: 
sión dos permisos de constru
ción. · 
-o co'lect~vo ecopacifista pede 

o investimento en fortes medidas 
de conservación do Courel que 
pasen pala proteccipn, a vixián
cia, o desenvolvimento non agre-

. sivo ... con programas de recolli-

da de lixo, brigadas para evitar 
. incéndios, e repovoacións, con
. trol do turismp agr~sivo etc., 

através da criación de postas de 
traballo estábeis pará evitar o 
éxodo da povoación das aldeas 
do Courel. 

O Courel un dos espacios de
maior diversidade e importancia 
ecolo?<ica da Galiza pode co
menza·r "a ser esquilmado· en no- . 
m9'do progreso cando realmente 
se fai para enriquecerse máis· os 
que xa teñen moito". -"Estas mini
centrais pouco ou nada van 
aportar ao desenvolvimento des
ta zona", segundo Xevale . 

Novas ·minicentrais · 

.Ante as novas concesións e 
construcións de minicentrais en · 
distintas zonas do Sul de Lugo, 
eri Chantada no ria Enviande e 
Asma.,. Xevale sinala "que non 
está en contra da enerxia reno
vábel que pode aportar ·Unha mi
nicentral", pero'critrca "os poucos 
espacios (rios, boscos ... ) que se 
conservan ainda sin degradar · 
sexan pasto da.' especulación". 

Esixe Xevale un forte control 
ambiental das mirricentrais a ins
talar, a proibición total de cóns.
truir estas en paraxes de impar-

. táncia páísaxística ou ecolóxica. 

Por outra banda Xevale pede 
· que en vez de dedicar, investi
mentos a facer as minicentrais 
(moitas veces irrendábéis) se 
poténcien a inve~tigación e de
senvolvimento de programas so
bre enerxias renovábeis (solar, 
eólica. marsomotriz ... ), progra
mas de- reciclaxe e reutilización 
para evitar o esgotamento dos 
recursos e que constituen un 
gran aforro de ·enerxia, se tomen 
med_idas para a red.ución do con
sumo, se -poténcien tra115pórtes 
altérnativos (bicicletas, transpor
te colectivo ... ), se inícien campa
ñas de concienciación ambiental, 

·etc. · • : · · · ·, · · · · ·• 

• VITOR MIGUEZ 

O novo adestrador do Celta 
Chechu Rojo dixo que "esto 
va ir en serio", e asi foi o pa
sado Domingo frente ao 
Orihuela, onde os celeste·s 
con bcin xogo, e o que é máis 
importante, criando oportuni
dades, gañaron por 2 a O. 
Agardemos que sigan asi as 
causas. 

Unha volta máis ternos de 
facer referéncia á má marcha 
do Deportivo na liga. Esta vez 
en Murcia e con novas cami
setas (menos bonitas do que 
asemellaban), os coruñeses 
deron un novo paso para elu
dir o ascenso. O tempo vai
nas. dando a razón aos que 
alguns chamábannos catas
trofistas. Ademais, no era o 
Albacete aquela equiá que se 
ia desinflar ao longo da com
petición?, eis un exemplos: 
(Salamanca o Albacete 1 -Sa
lamanca 1 deportiva O, ou Ei
bar o Albacete 3 - Eibar 2 De
portivo 2) . Busquen, comp.a
ran, e se ata pon argumento 
mellar cónteno. • 

Descendo ás profundidades 
dos avernos ternos que facer 
referéncia á crise do Celta, 
porque logo de coller a presi
déncia o membro da xunta di
rectiva Eloi de Francisco, de
clarou que un dos momentos 
mais emocionantes do proce
so foi cando Xosé Luís Riva
dulla lle ofereceu o seu apoio. 
Señor Presidente, por esa re
gra de tres, faga sócio a Sa
dam Hussein pala sua valiosa 
axuda ao clube. Por outra 
parte anunciouse a fichaxe do 
ex estrela vermella, Goran Ju
ri. Polo que se ve, aqui todo 
se fai ao revés, a menos car-
tas, máis fichaxes. + 

Continuando en Vigo, ternos 
de lle facer unhas pontualiza
cións ao "Compañeiro Soto". 
Primeira: Augusto-César Len
doiro non é o que desestabili
za ao Celta. Os únicos deses
'tabilizadores son a camarilla 
que rodea a Rivadulla, entre 
da cal te atopas ti; entandes? 
Segundo: Se foses tan celtis
ta e tan galega. como dis, en 
vez de estarse sementado ci
zaña pólo país, diríalle aos 
teus amigos de Balaídos que 
voltasen a utilizar o galega, 
que era o idioma oficial do 
clube . Terceiro: Nouraboa; 
entre. ti e o teu leriante aca
dastes colocar a Vigo na pol
trona do localismo estúpido. 
Os coruñeses xa están se
gundos; iso si, a costa de tirar ,. 
o Celta polo chan. • 

Alegrámonos, por outra parte, 
da volta á normalidade· da 
S.D. Compostela .tras gañar 
en Móstoles por O geles a 1. 
Lago dunha contínua racha 
de maos resultados, o presi
dente, X.M. Caneda despa
chouse no encontro contra d~ 
Lugo,. cunhas declaracións 

· contra o técnico que lago rec
tificaría nun acto de sincerida
de. O enfado- de Fernando 
Santoja foi considerabel, po
ñendo o seu cargo a disposi
ción do clube, ante o cal o 
presidente · renovoulle . o seu· 
firme apóio. · Así aá gosto re-
solver os problemas. + 

• • ~ ~ : 1 ' ... , • ' ' 
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CRISE AGRÍCOLA ·Q MELLOR DOS MUNDOS 

Intentos de desmobilizar aes labregos 

A CE pretende aumentar as Cuotas lácteas 
e s_uprimir as axudas aos produtos · 
•A.E. 

Como sempre que se 
convocaron mobilizacións 
labregas nos últimos 
tempos, dias antes, 
aparecen os cantos de 
serea afirmando que a 
crise de Larsa xa está 
sulucionada e que os 
gandeiros van poder 

, cobrar o adebedado ou o 
relatório dos investimentos 
do Ministério de 
Agricultura. Paralelamente 
o Mercado Comun ultima a 
reforma agrária coa 
anuéncia do Estado 
español. 

A reforma da Política Agrária Co
mún (PAC} que está preparando 
a Comisión Europea levará con
sigo un recorte na produción en 
sectores como o lácteo, coa fixa
ción de cuotas máis estrictas, a 
obrigatoriedade de poñer a bar
beito ou a forestal unha determi
nada porcentaxe de terras e a li
mitación de primas concedidas 
aos animais. O diñeiro que se 
gastaba en primas e subven
cións irá destinado a eliminar 
xente do agro. Trátase, en suma, 
de reducir as producións, evitan
do os excedentes. 

Esta política xa se ven poñen
do en prática pola CEE, influindo 
directamente na crise xeralizada 

NARCOTRÁFICO 

lnstalacións da factoria Leyma 

do agro galego contra a. que- se 
van manifestar os agricultores o 
próximo dia 31 de Xaneiro. Apro-

. bada esta política comunitáría, a 
situación no agro galego ainda 
se vai agravar máis, sobretodo 
se se segue a tónica estatal de 
primar na sua negociación secto
res como o dos cítricos ou olea
xinosos. 

Minimizar as protestas 

Pero. desde as instáncias admi
nistrativas trátase de minimizar 
as protestas dos labregos. Asi, 
máis unha vez, e xa non se sabe 
cantas van, anúnciase o fin da 

CHUSGARCIA 

crise- de Larsa e o pronto pago 
aos agricultores. Noticia filtrada 
desde a Xunta de Galiza. 

AA sua vez o Ministério de 
Agricultura, a meio do seu Dele
gado na Galiza apresenta os 
seus investimentos no ano de 
1990 que cifroú en 18 mil mi
llóns. 

O Sindicato Labrego Galega 
contestou a estas cifras trriunfa
listas afirmando que só 8.231 mi
llóns de pesetas foron parar aos 
labregos, pois o resto fo.i para a 
rndústria e a pesca, pois ó Minis
tério é de Agricultiura, Pesca e 
Alimentación. 

Esta cifra contrasta cos 33 mil 

millóns de pesetas que perderon 
os agricultor-es somente pala caí-· . 
da dos prezos, que "sumado á 
perda do poder adquisitivo cifra 
a baixa da· renda dos labrégos 
nun 21 por cento!', en contra do 
afirmado polo Ministério de Agri
cultura que manifestou que tiña 
aumentado. 

O S_LG afirma que neste ano 
rían se soluciunou nengun dos 
problemas que tiña enfrentado o 
naso agro, pedindo unha: nego
ciación da que saia unha garan
tta de q.ue conseguirán unha 
'.'renda suficiente para poder vi
ver" e un marco legal axeitgdo 
que garanta a venda e o cobro 
dos produtos. · 

Reivindicación dos 
augardenteiros 

-
..Por outra parte máis de mil viti-
-cultores reunidos o dia 20 en Ri
badávia acordaron esixir que se 
prorrogue o período transitório 
de destilación ambulante e o es
tabelecimento dunha norma para 
amparar a produción artesanal 
da augarden·te como pontos rei- · 
vindicativos máis importantes. 

Tamén mostraron unha rotunda 
negativa a pagar as multas que 
lle impuxeron aos profisionais da 
destilación e chamaron a desobe
d iérÍcia civil polo que realizaran 
destilacións ambulantes en todas 
as comarcas vitivinícolas. • 

O Coronel Ayuso afirmara hai uns mesesque non estaba implicado 
no tráfico de droga 

Sito Miñanco detido en Madrid despois 
de estarse paseando estes meses por Galiza 
Xosé Ramón Prado 
Bugallo, coñecido 
popularmente como Sito 
Miñanco foi detido en 
Madrid xunto con trece 
persoas supostamente 
vinculadas á sua 
organización do . 
narcotráfico. O Servício 
Central de Estupefacientes 
tamén incautou 130 quilos 
de cocaína que, afirman, 
van servir como proba pa
ra inculpar a Sito e afondar 
no branqueo de diñeiro na 
Suíza. · 

Sito Miñanco visitou várias veces 
a comarca arousana, frecuentan
do lugares públicos co único re
cato de terse afeitado o bigote. A 
sua preséncia na Galiza era vox 
popul( Agora ven de ser detido 
en Madrid xumamente con trece 
presuntos integrantes da sua or
ganización adicada ao narcotráfi- ' 
co, considerándose en fontes 
policiais que pode haber sufi
cientes probas para implicalo no 
tr.áfico de cocaína. 

A policía afirma que era sabe
dora das andainas do ex presi
dente do Cambados, facendo un 
estreito seguimento, "incluso con 
policias doutros países", segun
do o Governador Parada. 

Esta afirmación contrasta co 
requerimento de busca e cap.tura 

1 _dictad.o- a . todas _as. poJjcias jnter-

nacionais e coa teima da Briga
da de Estupefacientes de que 
non se inteirase a G.arda Civil 
nen o· resto da Policía das pes., 
quisas re?lizadas nos últimos 
dias por temor a que un chivata-. 
zo ou unha indiscreción pudesen 
abortar a op·eración. 

Algo completamente normal se 
ternos en conta que Sito- Miñan
co sabia previamente, semanas 
antes, que se preparaba a cha
mada Operación Nécora, polo 
que decidiu ausentarse con máis 
dun mes de antelación e fixar o 
seu cuartel de operacións no 
porto bretón de Arivers. -Nesta 
.operación foi detido un emprega-

do da Telefónica en Pontevedra, 
que seria o que lle avisaba dos 
teléfonos que estaban intervidos 
e das operacións policiais que se 
estabelecian. 

Tamén foi detido o seu asesor 
fiscal, o ex funcionário de Facen
da, Xosé Díaz Lavilla, filio dun 
Maxistrado do Tribunal Constitu
cionaL Tirando deste fio preten-

• de o xuí:z Garzón desnovelar a 
trama-do branqueo do diñeiro na 
Suíza, implicando a outros ·deti
dos cando a Operación Nécora. 

· Pero Prado Bugallo, persoa 
que non reparaba en gastos, 
amigo dos seus amigos e es
pléndido até cos .descoñecidos, 

tiña outros contactos máis nas 
alturas que eran os_ que, verda
deiramente guiaban o seu facer. 

Serian estas persoas as que 
abrigaron a Sito a meterse no 
contrabando da .cocaína despois 
de que .se desmantelaran outras 
redes e de que caisen en desgrá
cia, mesmo social, outros capos 
con forma de actuar anticuada. 

O Coronel Ayuso, ex xefe do 
Servicio fiscal da Garda Civil e, 
agora, asesor do Governo, afir
maba nunha ~ntrevista publicada 
en El Correo Gallego que Prado 
Bugallo 11e xurara nunha entre~ 
vista realizada o. 24 de Xuño en 
Lisboa que "el non estaba no 

_ narcotráfico". O Coronel puña 
espeeial énfase en acreditar nas 
afirmacións do presunto capo, 

· buscado daquelas pala policia 
internacional. 

Agora, desde alguns estamen
tos, afirmase que as declara
cións de Ayuso formaban parte 
dunha táctica para confiar a Sito 
Miñanco. 

Pero aquela entrevista nunca 
foi ben aclarada. O coronel afir
mou que a realizara co coñeci
mento tanto dos seus superiores 
como do xuíz Gar.zón, algo que. 
foi posteriormente desmentido 
pelas iñstitucións xudiciais e poli-
ciais. · _ 

Ayuso xa tiña realizado con 
anteíioridade encentras simila
res" un deles. co próprio Sito en 
B"arcelona e outros frustrados 
con Laureano Oubiña. • 

Vivimos no mellor 
dos mundos posíbeis 

Felipe González 

Alfredo Conde, escritor e di-
- putado socialista, ofereceu re

centemente unha conferéncia 
ás Amás de Gasa da Coruña 
en castellano. Conde xustif1-
couno decindo que "non custa 
nada ser xeneroso". 

Xosé Luis Lagares, ex-direc
tor da Zona de Urxente Rein
dustrialización (Zur) de Vigo e 
máis da Zona Industrial en 
Declive(ZID}, hirmanísimo do 
alcalde de Betanzos e íntimo 
de .Antolín Sánchez Presedo, 
após de non conseguir tra
guer nengunha· indústria para 
Galiza, ven de ser nomeado 
xerente de Eurogalícia Fores
tal, algo así como o gran heu
ca/iptizador do rein_o. · 1 

Por que a Deputación da Co- J 

ruña, que ten unha imprenta 
da que se-está a gabar a co
tio, financioú uriha série de fo-
1 letos propagandísticos de 
concellos da provincia e le
vounos a imprimir a La Voz 
de Gali~ia 

Xosé Manuel Alvite, conce
lleiro de Vigo, eleito nas listas 
do PP, fichado lago polo 
PSOE acaba de culminar con 
exito a sua Chantaxe a Soto. 
Pediu 40 millóns para a Esca
la de Hosteleria a cámbio de 
seguir apoiando á mai'oria 
municipal e conseguiu 60. 
Dous dias despois o ínclito 
personaxe pediu ser convida
do ao congreso do BNG, cau
sa que non logrou. Desta vol
ta non sairá na foto. 

Pedr:o Rabalderia , ex-traba- · 
llador da Rádio Galega, xefe 1 

de informativos da TVG con 
posterioridade, premiado cun
ha emisora de FM polo gover
no do PSOE e actual director 
de Rádio Nacional de España 
en Galiza, ven de afirmar, du
rante o anúncio da n·ova pro
gramación de Rádio 4, que 
emitir -en galego durante 24 
horas é unha circunstáncia 
que '.'limita o mercado de ou
vintes e que ninguen teña a 
menor dúbida". Mentres tanto 
a Rádio Galega, na que· el xa 1 

. non está, ácqba de. triplicar a 
$Ua audiéncia. Certo é, tod_o -
hai que decilo, que nen o 
Consello Asesor nen os tra
balladores de Rádio Nacional 
d~ron .a sua aprobació~ ao 
nomeamento de Rabalderia. 

O número 1000 de Cámbio 
16 recolle, nun extenso mo- · 
nográfico, a história recente 
da transición. Nen unha soia 
vez apareée citada a palabra 
Galiza. Perdón, si. Aparece 
unna vez nun pe de foto. De
baixo da imaxe dun borracho, 
mexando de ~--cara ao fotógra
fo, pódese ler: Esceas coma 
esta poden verse a cotio en 
Galiza". • 
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Q EXPRESIDENTE Á ESPERA DE TEMPOS MELLORES 

González Laxe 
'Fíxenlle máis frente a 
Madrid que Fraga' 

•ALFONSO EIRÉ 

Un ano despois de 
abandonar a presidéncia da 
Xunta, Fernando González 
Laxe fai unha análise da sua 
etapa á frente do governo e 
olla cara o seu futuro 
político. Considera que, co 

_tempo, vaise apreciar na 
xusta medida a sua xestión 
á froete do Executivo e non 
descarta a volta á 
presidéncia. De momento,' 
rexeita dar a batalla no 
próximo congreso do PSOE 
galega contra unha 
dirección cuxos critérios non 
comparte, agardando, como 
parlamentário e senador, o 
momento propício para 
voltar ao primeiro plano da 
política que, agarda, sexa 
antes de que "o PSOE se dé 
o gran batacazo". · 

Pasado xa case un ano desde 
que abandonou a Xunta, que re
cord a como máis positivo da 
sua etapa de Presidente? 

Nós intentámos márcar unha políti
ca. galega dada a fraxilidade da es
trutura social, unha 'fraxilidade da 
estrutura económica e unha frag
mentación da estrutura política: 
tentamos facer un 'Governo de xes
tión e custou traballo que asi o en
tendesen todos . os seus membros. 

Para buscar unha vertebración 
da Galiza fíxemos unhas leis que 
eu destacaria en dous grupos de 
tres: a Lei de Coorderiación das 
Deputacións, a Lei do Sistema 
Universitário e a Lei de Montes Vi
ciñais en Man Comun, no primeiro 
grupo; no segundo destacaria a 
Lei de Reforma da Administración 
Pública, a Lei do Cómércio e a Leí 
de Cooperación Local. 

Que lle gostaria ter reaiizado 
durante o seu mandato e non 
pudo? 

Avanzar moito máis na transforma
ción do . tecido industrial galega. 
Faltounos tempo para levar a cabo 
iniciativas como a criación do Insti
tuto do Fomento Empresarial, As 
Sociedades de Capital-Risco ·tun
cionaildo con capital público e as · 
oficinas de Comércío Exterior. 

Defini·a o ·seu Governo como de 
xestión. Precisamente critícase
lle esa orientación, a falta de en-

. tidade polítfoa das accións. 

Ese foi o debate que houbo no 
meu Governo. A 'gran discusión 
que terá que haber pasado o tem
po ése, naquel momento, era pre
ciso facer un Governo político ou . 
de xestión. · 

· Estaba convencido de que habia 
que facer un Governo de xestión. 
Historicamente Galiza sempre esti
vo sometida a dependéncias ou a 
encasulamento da- sociedadé. As 
estruturas políticas, por outra ban
da, nunca acadaron na Galiza un
ha fortaleza. En terceiro lugar, esta
mos vivíndo de moitos mitos e moi
_tos santóns dos ilustrados, desde 
Brañas até, -1936', e lástima que 
morresen Viqueira, Manuel António 
e Peña Novo que eran os mellores 
intelectuais daquela época. . 

Tiña bastante medo a que se 
p~oducise unha división entre os 
partidos polo que decidin primar a 
xestión. lsto levou ao PP a situa
cións -tan absurdas como que o 
único que facian era dicer chorra
das, criticando aspectos como a 
enfermidade de Mário Soares, o 
dos ch.aqués ou a compra de co
ches para á AGlministración. 

Penso que un Governo político 
levaria a un r~mexido de posiciona
mentos, pero que non contribuiría·a 
desfacer unha imaxe que tiñamos 
os galegas de nós mesmos. 

Pero vostede encontrábase a 
gosto no ca_rgo de Presidente? 

A gasto e convencido do que de
biamos facer. Habia que -reactivar 
Galiza e fixémolo nós, fixémolo 

A GRAN DISCUSION · 
DO MEU GOVERNO 
FOI SOBRE 
SE TIÑA QUÉ SER 
DE XESTIÓN 
OU POLITICO 

ben até o ponto de o. PP non po- químicos ainda que si admitíamos 
der entrar -nese núcleo compacto. para estudo e· medición do impacto 

Pero fovou os votos 
ambiental a planta de pasta mecá

. _ nica. En contra da proposta de 
Feldmülhé e pendentes dos impac

Non tivo o froito conxunto apetecí- tos ambientais que apresentaba 
do pero eu estou satisfeito de que Papelga. Non só er~ unha razón 
o partido polo · que eu me apresen- só meioambiental senón de impac
taba tivese . o maíor resultado elei- to negativo sobre os aserradeiros 
toral da história das autonómicas e as estruturas forestais do naso 
galegas, acadando pratícamente país. 
os mesmos votos que cando Feli- No tema lácteo levouse unha de- . 
pe Gorízález se apresentara a Pre: fensa activa dos grupos lácteos 
sidente. como Larsa ou Leyma no momen-

to que tiñan dificuldades e un 
apoio ao coperativismo. O lamen
tábel é que esa parte importante 
da produción láctea que se realiza
ba na Galiza está agora en mans. 
estranxeiras. 

Hai uns indicadores sociais que 
parecen_ apontar a que a labóura 
do seu G-overno non foi tan boa. 
Aí está o problema lácteo, que 
estalóu nese tempo con •toda a 
crudeza, a contestación ás celu
losas, a perda de caladoiros ... 

No sector pesqueiro hai que sa
ber primeiro que, nestes n:iomentos, 
dase unha loita polo espácio mari- · 

Comecemos polo problema das no. Non é tanto que .haxa máis ou 
celulosas. Estabamos contra as menos barcos, máis ou menos re
plantas de papel de procedimentos cursos, senón onde están ubicados. 

Párece mentira que os armadores 
se queixen das importacións de pei
xe cando son eles mesmos os que 
están facendo as importacións: Isa 
non quer dicer que outras Admini$
tracións; como o FROM, teñan un
ha política. axeitada. 

Pero a capacidade política sua 

Os ARMADORES 
QUEIXANSE 
DAS IMPORTACIONS 
DE PEIXE 
CANDO SON 
ELES MESMOS 
QUENAS FAN 

non estivo sucuestrada tanto 
polo seu partido na Galiza como 
por Madrid? 

Dentro de pouco decatarémonos 
de que o meu Governo foi o que lle 
fixo frente ao Governo de Madrid 
en determinados asuntos. Fraga 
renunciou aos recursos e retirou-
nos. Eu n-on tiven problemas nen 
en mantel9s nen en promovelos, 
nun labor de que cada quen di o 
que pensa, pero mantendo a coor-
denación. Desde Madrid axudáro-
nos, nalguns casos, a que tivése-
m6s condicións diferentes a outras 
rexións: as ZUR ou a apresenta-
ción de programas concertado~. 

Si, pero as ZUR non lograron 
nen 30 postos de traballo 

Fóron alguns máis, ainda .que falla-
ran as principais, como a SIV. Re-
sulta curioso que ese mecanismo 
de captación de capital só f9~~ pa-
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'No P$0E galega non hai osíxeno · 
para poder respirar politicament~' 
Pensa voltar a ser presidente? 

Cada tempo ten as suas p·ersoas. , 
Agora quédame unha traves;a do 
deserto na que estarei aí. Pasado 
un tempo verase que nos dous 
anos e médio que estiven de pre
sidente Galiza tivo o maior" rexur
dimento cultural, político e econó
mico. Teño aí ese aval e o tempo 
decidirá se volto ou non á presi
déncia da Xunta. 

M. Fraga afirmaba nestas mes
mas páxinas que só lle contes
taba ao Xefe da Oposición, ao 
señor Laxe. Segue a-ser o Xefe 
da Oposición?, por que non ta
la? 

Non falo porque a oposición non 
está para incordiar ao Executivo, 
para perguntarlle porque inaugu
ra un hotel dous meses máis tar
de ou cousas polo €$tilo. En se
gundo lugar hai que deixarlle un 
tempo para que poda demostrar 
cales son as suas capacidades e 
a sua reacción frente aos princi
pais problemas. Tentei deixarlle 
un ano, onde, sen o meu acoso 
pudo demostrar a sua xestión. 
Este tempo está a rematar e olla
rei os resultados con lupa. A par
tir de aí é cando lle plantearei o 
que considero foron erras de vul
to na sua xestión. O camiño que 
marcou non é tan froitífero como 
prometéu no Parlamento. 

Pero vai ser o Portavoz do 
PSOE? 

Vou seguir no Parlamento galega 
ainda que discrepe coa liña do 
meu grupo, pois non se pode ser 
unha oposición dicindo tonterias, 
máxime despois de ter asumido 
unha posición de Governo. Non 

Vou SEGUIR No 
PARLAMENTO AINDA 
QUE DISCREPE 
COA UNA 
DO MEU GRUPO. 
NON ME EXILIO 
EN MADRID 

ra o extranxeiro, mentres os em
presários gá.legos difícilmente acu
d i an- a eses mecanismos. Eles 
tampouco confiaban na comarca 
do Ferrol. · 

Sempre se fala de que o proble
ma é das infrae~truturas. Tema, . 
por certo, que o seu Governo 
deixou pendent~. 

Nós collémos o Governo cando xa 
había a crise das indústrias públi
cas na Galiza: Bazán, Astano, Al
varez, Mafriesa, Propecsa e Barre
ras. O discurse das infraestruturas 
sacámolo nós e_ tamén fixemos o 
traballo do seu deseño e a sua 
apresentación en Madrid e Bruxe
las par~ a sua financiación e ¡:¡ 
sua inclusión no PDR. 

É evidente ·qúe nós chegámos 
tarde, a chamada mediterraneiza
ción non é do ano 1987, xa se viña 
plasmando anteriormente. Chegá- . 
mos tamén tprde á sanidade, a 

Q PIOR QUE LLE 
PODE PASAR 
A UN PARTIDO E 
QUE SE ENQUISTE 
O APARATO, PERO 
HABERAQUE 
BUSCAR UN CAMIÑO 
PARA CORREXIR 
ESTA ATITUDE 

se pode convidar a Fraga a cear 
e dicer chorradas como tan com
pañeiros do meu grupo. lso xa o 
fixo o PP anteriormente e Aznar 
está caendo na mesma tentación. 

Ainda asi o seu futuro político 
na Galiza non está moi claro 

Sigo a ser unha .persoa que se 
adica á política. Agora con máis 
tempo adicado á investigación e 
ao estudo da realidade. Esta si
tuación non impede que poda 
apresentar interpelacións, per
guntas, ou proposicións no Parla
mento. O meu grupo apoiarame 
nesta laboura. · 

Que posición vai manter no 
próximo congreso do PSOE na 
Galiza. Vaise ·exiliar en Madrid? 

Non me exílio, pero o que tamén 
é certo é que non me apresento á 
reeleición dos meus cargos. Dei
xarei que leven a cabo a postura 
que din representar outras perso
as. Non estou de acorde con ese 
camiño, .pero tampouco os parti
dos están para que se enfrenten 
publicamente as persoas como 
se fose un circo e que a xente pa
gue para velos discutir. 

A liña que se vai seguir é de 
enquistamento, cando o que tiña 
que facer o PSOE na Galiza é ex
teriorizar o seu próprio pensa
mento abríndose as capas máis 
interclasistas, con preferéncia as 
clases traballadoras. Pero iso non 
o van facer, por iso non me apre
sento a nengun cargo. 

A xente que proviña das filas 
do PSG non perderon só as ré-

educación e a 'tecnoloxia. Tiñamos 
que recuperar un tempo perdido 
que era demasiado grande. 

Queda ainda no ar a pergunta a 
respeito das suas relacións_ co 
seu partido na Galizp 

Era óbvio que había diferentes 
. conceicións, pero na etapa de Go-

A PELENGRINAXE 
DOS BIDONS DO 
CASON DECIDIUNA . 
O MINISTERIO E 

, A CONSELLARIA 
DE ORDENACION 
DO TERRITORIO 

deas do partido sen~n a idea 
que· ne querian inculcar? 

Alguns non perdemos a idea. Hai 
outros... adaptáronse a posicións 
máis ·cómodas. A estas persoas 
non vou tentar. recuperalas, nen 
darlles pe a que defendan un mo
delo do socialismo galega no que 
non eren. 

O piar que lle pode pasar a un . 
partido é que se perpetua o ap~-. 
rato, pois queda burocratizado e 
non é permeábel nen a ideas· in
ternas n·en extemas. No PSOE 
galega o que está pasando é que 
non hai osixenación para poder 
respirar politicamente, adaptado 
aos novas tempos. 

Non é que o modelo de· baro
nias fose bon, pero é algo típico, 
historicamente, dos partidos gale
gos. No PSOE permitía unha in
tegración de persoas e ideas, froi
tífero nun determinado momento 
e que, agora, pode rachar. lsto 
vai impedir que o PSOE se abra á 
sociedade a apresentar alternati
vas concretas e viábeis. lsto é o 
que vai lograr a tese que vai ven
cer no próximo congreso. 

Asi as cousas non parece au
gurar un futuro moi ventureiro 
para o PSOE na Galiza ... 

Haberá que ·traballar para recupe
rar a ósmose. Para isó hai que 
meterlle saiva nova· nas bases do 
partido. Pero non se comprende
rá até que non recebamos un tre
mendo batacazo, pero tampouco . 
e cuestión de deixarlles que o le
ven, senón estás tirando. pedras 
cor:itra o teu próprio tellado. 

E dificil buscar un mecanismo 
para que se corrixan atitudes que 
nos levan por un camiño qu~ non 
ten bon fin, pero hai que facelo. • 

NoN SE PODE 
FACER OPOSICIÓN 
DICINDO 
CHORRADAS 
COMO FAN 
ALGUNS 
COMPAÑEIROS 

verno mantiven firmemente as po
sicións e ian adiante as que se de
cid ian desde o próprio Governo. 
P~ro tamén é certo que as concei
cións posibelmente gañ_adoras pro
ximamente estexan moito máis in
clinadas a facer 'política, con mi
núsculas, que a dicerlle á socieda
de galega cales son os programas 
de governo, encasulándose no seu 
próprio esquelete de organización 
partidária, pero sen apresentarse a 
sociedade con solucións. 

Pero cada debilte que se daba 
no Parlámento parecia que o 
grupo do PSOE o único que fa
cia era defender a postura· de 
Madrid 

Habia que buscar Sqídas que tive
sen. o acorde de 1res · partidos polí
ticos. 

Houbo un Jeito significativo, o 
recurso ao decreto de normaliza-

ción língüística no ensino. Non 
lle fixeron unha má xogada? 

Penso que non. O Governo galego 
mantivo desde o primeiro momen
to, e non só· pola preséncia dos 
grupos nacionalistas, senón de 
destacados integrantes do meu 
gabinete, a defensa do idioma. De
fendém"ola até o máximo que mar
caba o noso Estatuto. Por apre
sentar até apresentámos un con
tra-recurso. 

E o tema do Cason? Como po
dia explicar .aquel tráxico suce
so, sobretodo nas suas conse
cuéncias post~riores? · 

•A contaminación por dioxi
na foi denunciada como un dos 
verquidos habituais das fábricas 
de pasta de papel ao sulfato du
rante a presentación da Comis;ón 
de Seguemento dos vertidos de 
Celulosas de Pontevedra. Esta 
afirmación do catédrático da facul
dade de Bioloxia de Santiago, Vie
tez Cortizo, provocaria a imediata 
reación do director do complexo 
de Lourizán, Xosé Garrido, lamén 
presente n·a comisión de segue
mento, que calificou de impruden
tes as observacións de Vieitez. O 
director de Celulosas fixo invoca
ción de trabal/os cinetmcos que 
avaliarian que a dioxina liberada 
pola fábrica de Pontevedra á Ria, 

Foi un dos feitos da miña etapa se deberia medir en partes por tri-
que máis me preocupou. Ninguén llón. 
sabia o que pasaba, ainda que o As dioxinas son un grupo de or-
intentabamos, mesmo me despra- ganoclorados extremadamente tó-
cei ao lug'ar dos feítos. _ xicos tanto para seres humanos 

Despois observei a disparidade como para os animais. As probas 
de critérios éxistentes entre o Di- realizac;ias por animais demostran 
rector Xeral da Mariña Mercante e que son o axente carcinóxeno 
o responsábel da compañia estatal máis potente que se coñece e per-
de vixiáncia, que ocupara o mes- X!Jdica tamén ao sistema reprodu-
mo cargo; até tiven que pór orde tor: Un estudo realizado en Norte
nas mesmas institucións do Esta- américa por Merhle, Buckler, Little, 
do na Galiza para que se adopta- Smith, Petty, Peterman e Stalling, 
sen medidas e que se coñecese demostrou que o composto máis 
que podía pasar. · . tóxico das dioxinas detén o crece-

0 descoñecimento xerou un cer- · mento e finalmente prodúce a 
to pánico que, logo, foi alimentado marte dunha troita cando ná auga 

· desde moitos sítios: meios de co- se da unha concentración deste 
municación, colectivos e a própria c;:omposto de 38 partes por cuatri
oposición. Efectivamente fixo dano . llón. Esta concentración é a que 
políticamente. se poderia obter ao deitar nunha 

pía cadr~da dun quilómetro de la
do e 1 O metros de fondo, 4 pingas 
de dioxiria. + 

•Fo.lga na RTVG. Os Comités 
de Empresa da TVG e da CRTVG 

. convocaron folga nos meios de 
comunicación _públicos para os 
dias 31 de Xaneiro e 3, 4 e 5 de 
Febreiro. · 

Un dos principais obxectivos a 
cortseguir polos folguistas é lograr 
unha catalogación de postas de· 
traballo que garanta, como míni
mo, un número de postos igual pa
ra os fixos e os eventuais, denun
ciando o incumprimento dunha re
solución do Consello de Adminis
tración da Compañia pala que se 
tiñan que convocar oposicións an
tes do 31 de . Decembro pasado. 
Os traballadores esixen que se 
convoquen estas oposicións. 

Outro dos motivos da folga é 
opoñerse á privatización, que os 
traballadores califican de gradual 

§2 e salvaxe, ·a que se están vendo 
·· ~ sometidos os medios de comuni
~;, ~ cación públicos da Galiza. A priva
·> ~ · tiiación afecta a toda a programa
; Cá ción, incluida os sérvícios infor-
g mativos, para os que están traba- · 
cr.i llande a coti.o as productoras de 
~ notícias, o que significa, segundo 
~ o comité de empresa", ·o desman-

Un dano q'ue ·vostedes contribui
rona atizar. Como explica a fan
tasmagórica peregrinaxe dos bi
dóns até Alú~ina? 

Fíxose para ter un control maior 
desa carga, pero foron decisións 

,do Ministério corroboradas pola 
Consellaria de Ordenación do Te
rritório. Non foi un dos feitos máis 
sobresaintes nos que interveu o 
meu Governo. 

Moitas das decisións adoptadas 
por algunha consellaria non 
obedeceron á sua falta de carác
ter para impor o seo critério, 
mesmo na formación do próprio 
gabinete do que quedaron tora 
homes tan próximos a vostede 
como Ceferino Díaz? 

Ceferino xogou un papel básico 
como asesor e indicador de direc
trices. Que estiveran unhas ou ou
tras persoas foi por buscar o perfil 
da xente que ~ecesitas. • 

telamento dos meios públic.os". 
Os traballadores esixen tamén 

claridade_ e trasparéncia por parte · 
·da dirección da empresa, en cum
plimento ca recollido no Estatuto 
dos Traballadores. • 

•Ferrol manifestouse. Unhas .. 
dez mil persoas manifestáronse o 
22 de Xaneiro no Ferrol reclaman
do, máis unha vez, medidas que 
conduzán á criación de emprego e 
á reindustrialización da comarca. 
As centrais sindicais tamén convo
·caran un paro de duas horas que 
foi secundado na case totalidade 
das grandes empresas, no comér
cio e no ensino. 

O anúncio da regulación de em
prego en Bazán, a incógnita sobre 
o futuro de Astaho, a retirada da 
SIV e o contínuo peche das pe
quenas empresas, foron os argu
mentos esgrimidos para realizar 
unha convocatória á que se suma
ron todos os sindicatos e partidos 
políticos, asi como os alcaldes de 
toda a comarca. • 

·" 
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NOVA FASE EN EUSKADI 
,/ 

Unir _aos nacionalistas custou 86 dias 

O novo Goberno basco endurecerá 
as suas posicións a respeito de Madrid 
• JOSEB~ MACIAS/DONOSTI 

Oitenta e seis días duraron . 
as reunións, conversas, 
princípios de acordo, 
desacordes, compromisos, 
ültimatuns, portas abertas, 
portazos, intercámbio de 
documentos, declaracións 
e segredos. Por"fin, fumata 
blanca; Araba, Bizkaia e 
Glpuzkoa contarán cun 
Governo autónomico no 
que estarán presentes 
Euzkadiko Ezkerra, o 
Partido Nacionalista Vasco 
e Eusko Alkartasuna. O 
camiño non parece difícil. 

Ainda pouco despois da firma do 
acorde o presidente do EBB Xa
bier Arzalluz volvia lembrar que 
o seu partido feria preferido lo- · 
grar o acorde · co PSE-PSOE. 
Pranto no deserto .nun momento 
sumamente difícil para a vida po
lítica basca.As tensións internas 
dos socialistas plasmábanse fi
nalmente nun rexeitamento da 
proposta nacionalista. Non esta
ban en xogo. o repartq de cartei
ras. Nen sequer as discrepán
cias estaban motivadas polo de
senvolvimento estatutário. O pro
blema de fondo, o que verdadei
ramente preocupa aos socialis
tas, é a perda nos· postos clave 
da administración como é o caso 

RELACIÓNS CUBA-URSS 

das Deputacións. 
Moito perdeu o PSE-PSOE pero 
tamén . foi afectado claramente o 
PNV que, pés!é á sua vontade, · 
viu como o seu post~ de privilé
xio frente a Madrid, convertido 
nos últimos anos no úníco inter
locutor co Governo español, ven
se abaixo. O xogo a duas ban
das de Arzalluz incorporando a 
unha EE que fundamentalmente 
poderia servir de cortalumes á 
esqu_erda abertzale, non saiu 
ben. Finalmente o dia 22 de Xa
neiro EA convertiase na terceira 
forza de governo. 
O partido de Carlos Garaikoet
xéa atravesa momentos difíceis. 

O forte descalabro eteitoral do 
pasado 28 de Outubro sumiu a 
esta forza política nunha forza 
política nunha abérta crise da 
que os dados máis significativos 
poderian ser un novo· trasvase 
de militantes ao PNV, as fric
cións entre distintas liñas na di
rección ou, máis unha vez, un 
novo xiro político no que se vol-

. ve a pechar filas co éhamado 
Pacto.de Ajuria Enea potencian
do a criminatización e discrimina
ción da esquerda abertzate. O 
exemplo máis significativo da po
lítica mantida polo seu home na 
Deputación-guipuzcoana, lmanol 
Murua, no longo conflito da auto-

via. 

Ó Parlamento 
basco mentres se 
esperaba polo 
acordo, O PSOE 
queda fóra dun 
Governo que tra
tará de elevar o 
teito autonómico. 

Así as cousas, o PNV consegue 
unha maioria inestábet con duas 
forzas que atravesaíl momentos 
difíceis. Falouse de Fente Nacio
nalista, de naciona1ismo light, de 
radicalización na vida política 
basca ... Nada máis. lonxe da rea
lidade. É o único governo posí
bel e o PNV asi o entendeu. Ou
tro dado importante: EA quédase 
coas carteiras de Xustícia, Eco
nomia e Educación. Verdadeiras 
"patacas quentes" nos próximos 
meses. Paralelamente EE enca
rregarase de Traballo e Urbanis
mo e Meio Ambente. carteiras di
fíceis tamén, co que se encarre-

Discurso de Castro' sobre as relacións co Leste a a crise do socialismo 

"Na URSS hai forzas desintegradoras, 
pero hainas tamén socialistas" 
A situación da Unión 
Soviética, a continuidade 
da revolución cubana e a 
crise económica que se 
cerne sobre Occidente 
foron alguns dos asuntos 
aborados por Fidel Castro 
no seu último discursos 
institucional pronunciado· 
na Habana a finais de 
Nada l. 

"O desafio da revolución nesta 
circunstáncia, cos problemas da 
URSS, é moito máis grande ca ·o 
desafio que re-sulta do bloqueo 
imperialista e que dura xa mais 
de trinta anos -comentou Castro 
nesta alocución . Son atrancos 
máis grandes e difíc~is . Ser re
v_olucionário no ano 1959, ter 
confianza na revblución daquela, 
tiña un grande mérito, como no 
60 e 61 cando nos foron in._vadir 
os mercenários e apareceron os 
bandidos é a sabotaxe por toda 
parte. Nun pavo educado duran
te anos na ideoloxia do imperia
lismo, do cap~talismo, do macar
ti$mO, era mérito grande ser re
votudonário, e con todo houbera 
millons deles. Pero ser revolucio
nário no ··de hoxe implica mérito 
maior e conciencia máis alta . 
Porqué hoxe constitue un acto 
de confianza, de cqnvicíón, de 
honra, de· valor e de heroí~mo". 

Riscos e perigos 

"Claro é que traballamos, loita-
, mos e tacemos todo o que facer 
se pode con digni_dade e con in
telixéncia -di Fidel neutra ·parte 
do seu discurso-, para irmos sor
. teando estes atrancos todos, 
que non significan que todo es
tea perdido. Pero riscos hai e hai 
_p·erigos, e para iso vai ser decisi
vo que a URSS, coa que mante
mos estreitas relacións de cola
boración e de mutuo respeito, 
ten que impedir situación desas
trosas. Ben certo é que as novas 

Cartel 
propagandístico 
nunha ruada 
Habana. Cuba e a 
URSS vefien de 
aprobar o acordo 
de cooperación 
para 1991. A 
esperada ruptura 
non se produciu. 

que chegan a nós dos própios ña sequera tembranzas de intér-
soviéticos, expresan que a situa- nacionalismo. Todo o que cheire 
ción é difícil e nos ·pensamos a relacións con Cuba. Loitan ne-· 
que ·realmente está chea de difi- sa dirección. Pero tamén hai for-

. culdade pero que se pode sal- zas na URSS que loitan polo so-· 
var". ciatismo, pola integración do pa-

"Hai forzas que queren desin- ís, por salvar as ideaB da Revo-
tegrar a URSS e faceta desapa- lución de Outubro e de Lenin . 
recer do mapa -sinata tamén olí- Asi, mentres alguns deitan esta-
der da Revolución. Hai forzas tuas, outros levan no máis fondo 
que xogan a desintegración e · ·do seu corazón as ideas. de Le-
que xogan co perigo de guerra nin. Na URSS a Revolución non 
civil. Hai forzas, ben alentadas foi casualidade, non foi importa-
·poto Imperialismo que soñan éon da, foran cales fosen os erras 
arramplar todo o que cheire a cometidos. Aqueles cambios de 
poder soviético e todo o que te- raiz pro~edian dunha revolución 

/ 

gan de controlar os departamen
tos máis importantes, distribuin
do ás O!Jtras duas forzas políti
cas os ámbitos de traballo que 
poderiamos considerar máis su_. 
xeitos a dificuldades a prioria. 
O pacto logrado nesta história in
terminábel abre unha série de in
terrogantes importantes na vida 
política basca imediata. A postu
ra do PSE na oposición , a posi
bilidade oe manter o equilíbrio 
-entre PNV e EA cando ainda non 
están pechadas as feridas da es
cisión , as tensións internas en 
EE que motivarán que cada car
teira sexa controlada por unha 
das duas. tendéncias, a presén-

. cía de HB nas institucións, a ati
tude do Governo central á hora 
de valorar a política de transfe
réncias , a própria e posíbel radi
calización da linguaxe naciona
lista das tres forzas en Governo 
ante posíbeis trabas administati
vas ou ·o acercamento dun pro
ceso eleitoral, a distribución do 
poder nas Xuntas Xenerais e 
Deputacións. 
Estamos sen dúbida ás portas 
dun mo'mento de convulsión polí
tica no naso País por razóns pró
prias e alleas ao marco institu
cional no que a nova configura
ción do Parlamento autonómico 
será sen dúbida importante. ha
berá que estar atentos aos próxi
mos meses nunha Euskadi na 
qe póprio marco institucional 
non consegue lexitimarse ante -a 
realidade cotián. + 

xenuina , autóctona. Unha das 
mais grande fazañas da historia 
da humanidade. Sen aquela re
volución, o mundo hoxe poderia 

·ser fascista . Sen aquela revolu 
ción non haberia liberación das 
colónias e sen aquela revolución 
o mundo hoxe estaría máis ex
plotado que nunca": 

"Nós confiamos neses factores 
históricos -conclue Fidet Castro-, 
nesas cualidades e naquel povo. 
Pero estamos na abriga de dicer 
unha causa e prometeta. Se a 
Unión Soviética desaparecera, 
se na Unión Soviética agromara _ 
unha contenda civil, nós seguire-, 
mos a defender o socialismo". · 

FideJ refí rese n·outra parte do 
seu discurso á nova situación de 
Euro¡:>a, co anúncio dunha fonda 
crise económica agravada pola 
situación dos paises do Lest~: 
"Pode vir unha onda de desesta
bilización xeral. Cara onde irán? 
A calquera parte. Agora non po
den brandir a pantasma do co
munismo; porque aparentement~ 
é un temor".que esvaiu . .Cando se 
dea un cámbio social ou estafo, 
non poderán alegar que é obra 
da subversión marxista, obra de 
Moscú. E desaparecida esa pan- .. 
tasma, que van inventar logo pa-· 
ra reprimiren aos pavos que que
ren campios sociais? Porque o 
capitalismo nada ten que ofrecer 
a estes paises, ·nada lles vai so-

- l~~iqr:iar". . . . . + 



NACIÓN·s SEN ESTADO EN EUROPA 

A CEE deberia sa11cionar- ao E.stado español por intra.nsixéncia coas ·nacións peninsul~res 

Os direitos nac_iohais deben primar no Báltico 
• M. VEIG/4 

As recentes afirmacións do 
presidente Gorbachov de 
que os sucesos do BáltiGO 
son unha traxédia, 
desvinculándose dos 
mesmos, pode ser oü non 
sincera, pero desde lago 
era imprescindíbel. 
Gorbachov sinalou tamén 
que "só se pode aspirar ao 
poder por médios 
constitucionais, calificando 
de "inadmisíbel" calquer 
exortación á utilización das 
Forzas Armadas. 

tar asumíbel a sustitución da 
vontade maioritária dos cidadáns 
por ·medidas coercitivas dir!xidas 
desde o ce otro. Ao . marxe de 
oportunidades tácticas é inadmi
síbel a supresión dos direitos na
cionais en base a supostos fac
tores de clase ou á argumentos 
como os de que en Lituánia· es
taba emerxendo "unha ditadura 
burguesa". 

rante dos direitos nacionais, co
mo os acontecementos actuais 
dentro da própria URSS viñeron 

número anterior, conduciron- a 
unha declaración de irÍdepen
déncia e separación unilateral, 

listas do Oeste, reclamamos xa 
· medidas coercitivas da CEE con

tra o Estado español que coarta 
día tras día os direitos das na
cións que viven b·aixo o seu pavi-

· demostrar, dando a razón así 
aos partidos e f orzas nacionalis
tas . . 

Motivos importantes de 
preocupación para· 
Gorbachov 

. através do método tan espontá
neo como irreal de sair ao bal
cón a colocar a nova bandeira. A 
maiores, a difusióh de armas en
tre os cidadáns das tres repúbli
cas colocou novós motivos de 
·risco, nun contexto complexo de 
por si. 

llón. · 

É apropriado lembrar que o 
governo revolucionário ruso, con 
Lenin á frente, recoñeceu en 
1920, a independéncia de Fin
lándia, mediante o tratado de 
Tartu, após de ter vencido as for
zas burguesas, maioritárias no 
país, ao exército vermello. 

Convén ter en conta, para 
Deixando sentado, xa que logo, analisar o ponto d-e vista de 
que unha nación ten dereito á in- · Landsbergis, que o Estado so·-: 
dependéncia ou ao grado de so- viético oferece, mália o seu ceri
oerania que ela mesma _se mar- . tralismo, unhas posibilidades de 
que, cabe analisar os erros tácti- · diálogo, neste momento, nota-
cos que ambas partes comete- belmenté superiores ás existen-
ron. Gorbachov ten razóns im- tes .en calquer outro Estado oci- . -
portantes para preoucuparse po- . dental, poñamos por caso en Ir-. 

Non e?tar.ia de sobras o facer 
memória sobre siléncios como 
os do Tribunal de Estrasburgo, 
ao pé da expulsión de tres dipu
tad9s é:fo parlame11to galego, de
mocráticam~nte eleitos, pero ex-

. cluidos transgredindo canta nor
ma legal existta naquel momen
to. 

. ·-P~idera· ser, con todo, que tal . 
e como o presidente· alemán, 
Kohl, sinalou con sinceridade na 
última.reunión da Conferéncia de 
Seguridade e Cooperación Euro:
peas, o direito de autodetermina
ción sexa susceptíbel de ser,li- ,,.. 
mitado a determinadas áreas xe
ográficas, segundo conveniéncia 
das poténcias interesadas. ~ 

As aclaracións. chegan un pouco 
tarde, após das mortes en Vil na 
e Riga, capitais respectivas de 
Lituánia e Letónia, e da saida á 
luz de supostos Comités de Sal
vación. lsto é importante dado 
que de nengun modo pode resul-

Esquecer este ·ponto de vista 
da análise significa aliarse con 
posicións que historicamente 
combateu o nacionalismo, como 
as que no Estado español defen
deu o PCE. Un Estado progre
sista, desde o ponto de vista de 
clase, non é necesariamente ga-

la estabilidade no Báltico, ainda landa do Norte ou Euskadi. · 
que non para intervir militarmen
te, nen para despreciar á opinión 
maioritariamente nacionalista. · 

Autodetérminación: 
no Báltico si, 
en España non Os erros cometidos fundamen

talmente polo presidente Lands
bergis, como sinalabamos xa .no Neste sentido, e como naciona-

A ESTÁATÉXIA DA FSLN NA OPOSICIÓN 

A UTOPIA co·NTINUA EN 1991 
1990 non pasará inadvertido para 
quen escreban a nosa história por
que, mália ás pintas solares, foi o 
ano no que agromou a paz en Nica
rágua. 

Por iso desexamos que 1991 se
xa o ano rio que se consolide esa 
paz, paz á que consagramos esfor
zos, ~enúncias e sacrifícios, paz 
que procurou abeiro navegando 
nun río de sangue, paz que segue a 
ser un soño posíbel. 

Sen perder o humor e a ledícia de 
vivir, trambiliqueando entre os vestí
xios da guerra de castigo e o blo
queo co que se tentou domesticar a 
nosa búsola, ternos arribado á crise 
máis magoante de cantas se lem
bran nos anais das nosas plagas 
económicas. 

Esta realidade obríganos a todos 
a ser sensatos e buscar o que se 
deu en chamar concertación; ou se
xa, o entendimento entre os intere
sesados en localizar algo máis que 
solucións analxésicas e transitórias ao 
drama da pobreza. 

Entre os obxetivos da Frente Sandinista 
de Liberación Nacional están a procura si
multánea do alívio inmediato e de solu
cións prol_ongadas e, na medida na que o 
termo o resista, de respostas e::;tratéxicas 
e mesmo históricas. 

En adiante,. os nicaraguanos· debemos 
traballar unidos polo alento da prosperida
de. 

Prosperidade non semente para grupos 
determinados ppla linaxe.e a postura polí
tica, senón eri especial para os que teñen 
apelidos comuns e carecen de mans lon
gas para pillar as uvas do banquete. 
· Unha prosperidade para todos, sen de
magóxia nen politiqueiria, sen pregos á 
resignación . nen promesas de vida eterna, 
unha prosperidade apegada aos horizon
tes e ás limitacións da concertación, pois 
non hai -que perder de vista a natureza do 
governo, o seu contido de clase. · 

A concertactón -coas suas contradi
cións, denúncias, enfrentam.entos- non e 
allea ao sostenimento dunha política de . 
princípios. · 

Sen convertir a nosa actitude en enci
rrada negativa a toda medida guverna- · 
mental, ubicando as más intencións, des
botando pantasmas é·suspicácias, com
pre tracexar unha liña opositora .coerente 
e limpa de toda sospeita, isto, e non outra 

· cousa, é oposición construtiva: 

TOMAS BORGE 

A nosa aceitación ou rexeitamento dun
ha medida -ou conxunto delas- depende 
da análise responsabel de obxetivos in
mediati::>s, intermédios e a longo prazo. 

Ademais, non debemos terlle medo ás 
apariéncias ainda que tampouco estas 
merezan seren despreciadas. Os. sandi
nistas estamos abrigados por mandamen
to ás aclaracións oportunas, precisas. 

Se os intereses populares nos esixen o 
apoio a unha ación de Governo, non de
bemos vacilar en outorgarllelo, ao· mesmo 
tempo, resulta necesário ser cuidadosos 
con certas políticas intelixentes que, doa
damente, poden facerno~ cair a rebolos 
polo precipício do oportunismo. 

-,s 
' E OS INTERESES 

ROPULARES NOS ESIXEN 
O APOIO A UNHA ACCIÓN 

- . DÓ GOVERNO 
NON DEBEMOS VACILAR 

EN ·OLJTQRGÁRLLELO'_ · 

Non propoñemos, nen aceitamos o ce
goyerno, non somos colaboracionistas, 
non procuramos un sítio baixo os reflec~o
res, a· nosa conduta é ditada semente pe
las necesidades populares, riós aluma
mos con luz própria. 

Esta luz que, entre outras cousas, é. a 
experiéncia, está a disposiciórí de aqueles 
programas ou políticas guvernamentais 
que beneficien ou defendan·ao povp. 

Esta conciéncia da nosa dignidade e in- . 
fluéncia é o único xeito de ser sérios, co
mo o fumos se·mpre con independéncia 
dun ou Qutro momento de incertidume, de 
inflexibilidade, de arrogáncia. 

Nalga de ·todo iso ternos peGado, como 
confesamos ollando de fronte á história. 

' · Do que non se nos pode acosar sen irres
. petamos é de seren suxeitos enmascara
dos cunha doble moral. Os fariseos son 
outros. 

O certo é que debemos encarar a infla
ción, a carérrcia de terras, a recesión, a 
falta de seguridade social, o desemprego, 
o arza do custo da vida, as deficiéncias e . 
desviacións nos sistemas de. saude e de 
educación, sobretodo, as esixéncias ex
ternas para a aplicadón de programas de 
axuste inumans. 

E isó hai que facelo con olfato unitário, 
.. con espíritu nacional. A axuda externa 
non chegará na cuantía e a calid~de re
queridas e os nasos primeiros pasos cara 
o desenvolvemento dependerán da nosa . 

coraxe e disposición ao sudor. 
As limitacións de recursos obrí

gann.os a emprender programas 
económicos de curta maduración, 
mod~stos e rendábeis. Os exceden
tes derivados impoñen o aforro e o 
reinvestimento. Mais estes propósi
tos precisan dunha diáfana· e invul-
nerabel estabílidade. · .-
= . A nos·a constitución, a integridade 
e carácter do Exército Popular San
dinista e dos órganos do Ministério 
da Governación, constituen a garan
tía do Estado de Dereito, o libre mo
vimento dos alfís no complicado xa
drez da democrácia. 

Un xogo que, no noso caso, gave- . J 

ou a gran ventaxa de se propoñer o 
xaque mate non á raiña -a falla de 
rei ou de emperador- serón ao rei
no da pobreza e o atraso. 

Non recoñecer estes acapites da 
· nasa realidade e violerítalos, equi
val'é a emprender o desafio dunha 
crise desproporcionada, a desbara

tar o taboeiro e voltar a empezar. 
1991 está povoado de pantasmas, mo

lares ociosos, pantasias ultradereitistas, 
presións extranxeiras, novas intentos de 
retroceso histórico e, no interno da FSLN, 
de discusións programáticas. 

lnsistirase na reconciliación nacional. 
.Para uns, esta palabra engaiolará unha 
magnifica intención, para outros, será un 
instrumento para satisfacer apetitos per
soais. Desde a óptica da FSLN, a reconci
liación é, debe ser, unha. ferramenta para 
establecerás bases dun novo xeito de fa-
cer política. · , 

Condicións para que a FSLN retome o 
Governo -o noso obxetivo estratéxico dun
ha sociedade superior continua no hóri
zor:ite, inmune á ferruxe e ao desmaio
son a un.idade interna, a democratización 
e a criación dun programa descendente 
do histórico que navegµe nestes tempos . 
como golfiño na auga. · , 

Sen dúbida, a utopía persiste. E a mes~ 
rila que matinamos nas ·bei~as do Wanki, 
nas montañas de Pancasan. Nestas ou 
noutras circunstáncias, non al5andonare
mos o· noso vello soño. 

Mantiveinola en alto cando nos tortura
ron, ergueuse entre as barricadas, sobre
viveu á erosión do poder e ás desilusións. 
A utopia continua. · • 

Tomás Borge, fundador da Frente Sandinista, foi 
· Ministro do Interior de Nicarágua " hai pouco tempo 

. publico1J a · novela. La paciente impaoiéticia 
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CARTAS ' 

O TRAZADO DA 
AUTOPISTA EN BETANZO.S 

A evolución social fai necesárias 
unhas vías de comunicación am
plas, rápidas e directas, das 
queo naso país non pode, evi
dentemente, ficar á marxe. Non 

· cu~stionamos, pois, ,. partindo -
desta premisa, a creación, arran
xo ou ampliación das mesmas. 

Recentemente deuse a coñe
cer o proxecto do trazado pa am
pliación da Autopista do Atlántico 
entre Guísamo. e Fene. Desta 
vez, a própria empresa, nunha 
política de portas abertas _que 
contrasta coa de tempos pasa
dos, deu a coñecer através de 
planos e montaxes fotográficas o 
futuro trazado, facendo moito fin
capé no interese de evitar custes 
sociais e conflitos. Din que esta 
opción -entre outras que estuda
ron- era a que menos custes so
ciais representaba, supoñemos 
que para eles. Neste caso resulta 
tan evidente que a Autopista vai 
discorrer, dende o regato de Mio
delo, ao longo de quilómetro e 
médio de marisma para logo ~al
var a ria por un viac;iuto con pilotes. 

Alguns concellos afectados 
por este trazado mantiveron xun
tanzas e xa manifestaron a sua 
postura contrár-ia ao proxecto, 
po·r consid~rar que non é o máis 
axeitado. Tamén algunha agru-

XOSÉ LOIS 

pación ecoloxista manifestou o 
seu rexeitamel')to coidando qué 
as marismas e a ria de Betanzos 
íanse ver seriamente afectadas. 
Polo momento, o concello betan
celro ainda non fixo pública a 
sua postura, quizá escudándose 
en que o trai:ado previsto, ao pa
sar polo rio de Miodelo, lindeiro 
con Betanzos, non discorre polo 
noso concello. Coidamos que é 
dunha grande miopia e estreitez 
de miras pensar que a Betanzos 

só lle afecta o que acorre .dentro 
dos seus pequenos lindes. Debe
ríalle preocupar, e moito, a futura 
conservación das marismas e da 
ria -declaradas recentemente co
mo espacio natural protexido, ain~ 
da que só no papel, polo visto-, 
máxime cando os nasos . muníci
pes veñen talando tanto da recu
peración marisqueira da ria de 
Betanzos, levando a cabo o fa
moso plan do ex mariscador be
tanceiro retornado da emigración. 

Sabido é que a industrializa
éión e o progreso atópanse a 
miúdo enfrentados coa Nature
za. As administracións e os go
vernos deben procurar que o im
pacto ambiental sexa o menos 
traumático pósíbel, ainda en per
·xuício de encarecer os custes 
económicos. Estes, a longo pra
zo I sempre poderán ser amorti
zados, mentres que os danos 
·ecol9xicos, na imensa maioría 
dos casos, son irreversíbeis. 

É evidente que os custes so
ciais, para Autopistas meramen
te económicos e de imaxe, ven
se amplamente reducidos co tra
zado escollido. Para nós, os cus-

· tes sociais van máis alá da mera 
expropriación ou o abaratamento 
dos gastos. 

A destrución dunha marisma 
coma esta e o deterioro dunha 
ria chocan frontalmente coa exis
téncia dun ben natural que é pa
trimónio de todos os cidadáns e 
de todas as xeracións. 

ANDRÉS OTERO (BNG) 
(Betanzos) 

MESA DA FUNCIÓN PÚBLICA 

As organizacións sindicais CC.üp, 
CIG e UGT representativas na 
función pública da Galiza, mani
festan nesta nota a sua repulsa 
pala atitude da Administración 
no acto frustrado de constitución 

SUS.CRÉBASE 
AROSAtlBBA 

A 

PERIODICO GALEGO SEMANAL 

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

NOME ........................ : ...................... ._ ....................... .' ........................ . 
APELIDOS ...... ~ ....................................... : ............ .. ......... : ....... : .. .. ........ . 

da Mesa Xeral de Negociación 
da Comunidade Autónoma da 
Galiza de hoxe, atitude· que cali
ficamos abertamente de irregular 
polos motivos que enumeramos: 
· 1 . - A Administración tentou de 
impoñer a preséncia de CSIF na 
composición. da mesa, cando se-

. gundo os resultados eleitorais na 
!unción pública autonómica non 
acadou o 10% dos delegados, 
requisito esixido pola leí para 
compoñer as mesas. 

2.- Esta situación leva á non 
constitución desta Mesa Xeral 
nen das sectoriais correspon
dentes {administración, ensino, 
universidade, sanidade), co que 
será unicamente responsabilida
de da Administración a inexistén
cia ou o retraso na formación 
dos foros de negociación dos 
empregados públicos, e da con
flitividade que poda xerar isto. 

3.- Denunciamos o que parece 
ser un intento da Administración 
por salvar, dunha maneira cérta
mente caciquil e torpe, os maos 
resultados eleitorais da CSIF. 

4.- Esiximos a urxente convo
catória do acto de constitución 
da Mesa Xeral e das mesas sec
toriais, atendendo a unha Iegali
dade que a Administración é a 
p~imeira abrigada a respeitar. 

BENEDICTO GARCIA (CCOO) 
XOSE M. IGLESIAS (CIG) 
e- LUIS A. SUAREZ (UGn 
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Suscrébame ao periódico A Nosa Terra por un ano/semestre ao précio de: 
Ga-liza/Estado/Portugal ........... ... ............. ... .................. .. ............ .. 5000 pta/ano. 2600 semestre 
Europa ......................... .... ' ..... .......... .. .. ....... ............................................ .. ..... : .......... .. ...... .. ...... .... . 6700 
América e re·sto do mundo ... ..... ................. . : ........................................ ............ .. .... ... ... ........ ... 8500 
a) Subscricións para o Estado espáñol. 
O Talón bancário adxunlo. . 
O Reembolso (máis 165 pta.)' 

~~º~~~~ -
D Cheque bancório adxunt~ . 
0 Xiro Internacional a nome de 'A Nos~ Terro . Apartado 13ll - V!go. 

PAGO DOMICILIADO, . . . • 
NESTE CASO COBRIR OS DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 
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Sérvanse tomOr .nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña cont~, os 
recibos q 1Je ao meu nome lles sexan opresentados por Promocións Culturais Gale
gas S.A. (A Nosa Terra). 

DATA ATENTAMENTE (ASINATURA) 

-·--··•,..A ARROLLA TRAS - ~ .,., 

T llfetxa Conde
f'.umPldo: . 

-""CW\1a-a 

. I 

~ l' 

,~, 

A informéición qlÍe paga a pena ter. 



ANOSATERRA 

A exposición 
Galiza no tempo, 
que se inaugurou 
o xoves 24 de Xaneiro 
e se prolongará,· 
en princípio até Abril, 

·&··O . u1e1r ~ 
. CULTURAL 

entra no contexto 
dun amplo e cobizoso 
plan de divulgación 
e restauración 
do noso património 
cultural e quer .ser 

a divisa principal 
da política· 
da Conselleria 
de Cultura. Durante 
vários meses, 
con prolongacións 

posteriores nos anos 
92 e 93, o recinto 
de Sán Martiño 
Pináno convértese, 
espectacularmente 
acondicionado, en 
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es.pácio privilexiado 
de exposición da.nosa 
memória cultural 
desde o Idoliño de 
Dombate até as obras . 

' máis contemporáneas. 

Galiza no tempo, a máis ambiciosa exposición 
da arte galega no marco de San Martiño Pinário 
'Conseguir que os galegas teñan orgullo do séu pasado', Xosé _Manuel Iglésias, comisário xeral 

• XAN CARBALLA 

Desde o xoves 24 Santiago de 
Compostela convértese, roáis unha 
vez, en verdadeira capital cultural 
de Galiza. No enorme espácio, rea
bilitado en parte, de San Martiño 
Pinário, poáerase contemplar unha 
mostra extensa da arte galega, des
ta volta centrada no terreo da es
cultura. Desde o "ldoliño de Dom
ba te" a peza galega máis antiga 
que e coñece (cedida polo Muse u 
Arqueolóxico da Coruña) até as 
obras dos artistas contemporáneos 
Galiza no tempo percorre en dife
rentes planos todas as etapas da 
nosa arte desde As raices, que alu
den ás orixes e nos levan desde a· 
Prehistória á roman~zación coa que 
se vincula o proceso de cristianiza
ción; O camiño, concepto clave 
que reune unha fase que se inícia 
no século XI e que volcará á Eu
ropa peregrina en Compostela le
vándonos até o século XV, A nova 
identidade, que é a denominación 
elexida para fase final da mostra 
alude á última época dunha histó
ria que, se se contempla desde San 
Martiño, discorre desde o tempo 
en que se desmoroa o sistema so
cioeconómico que amparaba a sua 
vida monacal até o presente, nos 
umbra.is do novo milénio; a cuarta 
fase é a que o abre o carniño do 
e pectador que durante duas horas 
longas e pon a camiñar pola pedra 
reformada de San Martiño: O es
plendor, coa e pectacular pre én
cia do retábulo central re taurado. 
O próprio conxunto de San Marti
ño Pinário erviu e do proceso de 
re tauro que acom pañou a todo a 
fase de montaxe da mo tra, que en 
palabra de Xo é Manuel Jglésia , 
comisário xeral da expo ición, é a 
filosofía de fondo do proxecto " e
guir un proce o paralelo entre o la
bor de recuperación e mellora do 
no o património artí tico; aprovei
tar un inve timento , que en con
xunto non superan os 300 millóns 
de pesetas, para ir criando infraes
trutras museísticas, de maneira que 
este recinto mesmo pode ser no fu
turo a sede dun Museu Sacro que 
Gal iza precisa". 

Unha colaboración 
estreita coa Igrexa 

Non poderia realizarse nunca unha 
mostra semellante sen o convénio 
prévio das autoridades eclesiásti
cas e a Xunta. Non só polo marco 
no que se realiza a mostra, tamén 
pola cesión di.mha porcentaxe moi 
elevada das pezas mostradas, "en 
Galicia no tempo intervén decisi
vamente o património cedido pola 
Igrexa; que ten espallada por pa
rróquias de todo o país unha imen
sidade .de obras, que logo da expo
sición regresarán melloradas pois 
que neste proceso sometéronse á 
un proceso · de restauración e me-
11 ora; no que interviñeron, para
asesorar a personal galego, espe~ 

Cúpula da Sacristía de San Martll\o Pinário. 

cialistas vidos desde Floréncia" 
"A aportación da lgrexa tamén 

veu pola via de tres asesores reli
xiosos e na própria comisión exe
cutiva e a preséncia é manifesta. 
Tamén a doutras institucións mu
seí tica ".Na estea dos tres comi
sário baixo a dirección de Xosé 
Manuel Garcia Iglesias, están An
xel Sicart Giménez, responsabili
zado da reabilitación do edificio e 
montaxe das exposicións O es
plendor e A nova identidade; Fran
cisco Fariña Busto, comisário para 
o tratamento de obras e da exposi
ción As raíces e Xosé Carlos Valle, 
comisário para material didáctico e 
da exposición O ~amiño. · 

"A montaxe dunha exposición 
deste tipo mobilizou nestes meses 
a máis de duascentas persoas. A · 
fonnación ~esa equipa humana foi 
especialmente coidada e ao pé do 
comisariado houbo un grupo im
portante de documentalistas, res-

Vaso do tesouro de Caldas de Reis. 

_tauradores, persoal especializado 
en museus e exposicións, equipos 
de televisión, fotógrafos, ... Desa 
maneira procúrase c·onvertir a ex
posición nun centro de aperfeizoa- . 
mento e especializar a un numero
so grupo de profisionais vinculá
beis no futuro ao labor de restaura
ción" 

Xosé Manuel lgfesias, comlsário xeral da exposición. 

lmaxe do Coro Pétreo da Catedral de 
Santiago. 

Obra ele Jorge l;larbi, madeira. 

A eleición 
d~ San Martiño Pinário 

O marco- el ex ido para realizar a 
mostra é espectacular e xustifícase 
abondosamente, "a lgrexa levaba 
xa vários anos afastada do culto 
diário e a sua construcción e o 

. conxunto de-retábulos, coros e pin
tura murar atopábase nun impor
tante grau de deteriore. Abordouse 
asi a reabilitación de todos os es
pácios· deteriorados,. alguns como a 
asa .e.ste dó claustro ~eglar practi
camente na ruina convertíndoo nun 
espléndido circuito de exibición. A 
zona dás Tullas, coas columnas 
ateigadas da terra até média altura, 
e cunha ba.ixada de augas que au
mentaba as dificuldades, agora es
tá c~mpletamente limpa e mesmo 
se aproveit,ou, en troques de cana
lizala, esa baixada estacional de 
augas para instalar unha pequena 
fonte. A acción sobre San Martiño 
é o paradigma do que representa 
toda a exposición, todo o proxecto, 
de Galiza no tempo: expoñer, rea
bilitar, formar persoal especi&liza
do e dar a coñecer o noso patrimó
nio" 

µn proxecto con futuro 

A fase inicial desta exposición é 
adicada á escultura e á imaxineiia 
en xeral e estará aberta áo público 
"cando menos até Abril, ainda que 
de dependerá do éxito que se poda 
extender. De feito uhha das nosas· 
preocupacións principais foi ache
gar a todo tipo de persoas, e moi 
nomeadamente aos nenos e á mo
cidade, a miha memória cultural 
que nos ten que facer sentir orgullo 
como galegos. Asi foi que se reali
zou unha unidade didáctica da que 
se editaron 50.000 exemplares e se 
elaborou unha série televisiva de 
trece capítulos que despois vai ser
vir para que en centros de ensino e · 
todo tipo de entidades culturais se 
teña acceso a uns vídeos de divui
gación de primeira man". 

O material editado para Galiza 
no tempo inclue un disco con mú
sica especialmente composta e 
producida para a ocasión polo gru
po Milladoiro, un diaporama de 10 
minutos que percorte sinteticamen
te a exposición e un voluminoso 
catálogo de perto de 500 páxinas 
que percorre non só todos os as
pectos da · exposición, senón que 
mostra o proceso da sua montaxe e 
serve de introduci~on á história de 
arte galega con traballos de A. Si
cart; lago Seara, que aborda -o pro
ceso de restauración e reabilitación 
arquitectónicos; J.M. Xarrié Rovi
ra, cun informe técnico sobre a 
conservacións de retábulos e ima
xineria, J.J. Mácua e P. Garcia-Ra
mos, sobre o deseño da exposi
ción; Francisco Fariña, sobre a se-.' 
cuéncia histórica de San Martiño e 
M.O. vila Jato sobre o esplendor 
do mosteiro. Os outros traballos do 

. catálogo, expostos cronoloxica
mente, inciden nas catro áreas da 
exposición con traballos de F. Ca
lo, F. Arias, F. López Alsina, J. 
Yarza, P. Saavaedra, M.D. Vila Ja
to, X.R. Barreiro, e J.M.B. López 
Vázquez, combinando en todos os 
casos· unha introdución histórica 
cunha explicación das obras ex
postas e o periodo -artístico tratado. 
Complétase coas biografias dos ar
tistas e unha completa bibliografia. 
"O catálogo ten versións en sete 
idiomas (galego, castellano, fran
cés, · italiano, alemán, portug1,1és e 
inglés) e é un esforzo a maiores 
para qque a repercusión da mostra 
e o coñecimento do noso país tras
cenda as nosas fronteiras e real
mente non haxe nengun obstáculo 
que impida esa comunicación". 

Se a segunda etapa de Caliza no 
tempo, para o 1992, estará'adicada · 
á ·pintura, Xosé Manuel García 
lglésias, cree que a culminación 
deberá ser no 1993 cunha mostra 
adicada ao Carniño de Santiago. 

A espectaculidade da mostra, con 
posibilidade de poder ver reunida 
nun só r~into a história da arte ga
lega, converten a Caliza no tempo 
en ponto de pelengrinaxe. + 

r : 
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Segundo An~o Tarrio, Breixo de Alfredo Conde 
apresen to use· a uri concurso en castellano arites de publicarse en_ galego 
'As ~lei~ións comprometidas pechan portas, e os escritores galegos teñe.n que optar', di C~los Casares 

llX.C/G.LT. 

A polémica sobre o 
monolingüísmo dos 
escritores· galegos, posta 
de actualidade polo 
Prémio Nadal a Alfredo 
Conde e á sua obra ·en 
castellano "Los otros 
días", foi ·acougando, non 
sen .f ogueteria verbal do 
.autor e outros críticos e 
escritores. Case entre 
liñ"~ un dos polemistas, o 
crítico Anxo Tarrio, 
denunciaba: non é a 
primeiravt:z que Alfredo 
Conde escribe en castelán 
para un prémio. 

Nas declaracións efectuadas a A 
NOSA TERRA Alfedo Conde xus
tificaba o siléncio con que se apre
sentou ao Nada! dicindo "Non me 
gosta ser un perdedor". Porén, en 
boa lóxica con que se apresenta a 
certames literários, o escritor alari
cano xa experimentou o ácedo sa
bor da derrota. O crítico Anxo Ta
rrio lembraba nun artigo no Co-

Alfredo Conde. 

rreo Gallego o que Alfredo Conde 
lle rela·tara sobre o texto dy Breixo 
escrito primeiramente en español. 
"Non hai moito máis que contar -
explica Tarrio. O que escribin é o 
que Alfredo Conde me contara en 
relación con ese prémio: atopeino 
á saida dun acto público·, no ano 
1981, e díxome que a Torrente Ba-

llester lle gostara moito un relato 
que el escribira pata un ·premio de 
Sevilla ou de Murcia, non estou se
guro, e pediume que o lese. Tratá
base de Breixo que despois tradu
ciu ao galego. Naque! concurso 
quedara de finalista. Non podo pre
cisar de que concurso se trataba, 
-quen poderia explicalo é o autor." 

, Para Tarrio, o autor de. Xa Vai o 
Grifón non vento vive un proceso 
de ensoberbecemerito. "Intimamen
te pode crer que non lle debe nada 
ao país, pero de feito débelle todo: 
entrou na política polo feito de ser 
coñecido corno autor. en galego, 
cando ninguén sabia del antes". 

Non banalizar o debate 

Carlos Casares, notícia permanente 
nestas semanas de debate, saiu na 
prensa durante .un xantar de reen
CO')tro, "aceitei porque realmente 
que teña unha opción distinta á mi
ña non ter porque converterme en 
incivil. Pero manteño, por suposto, 
unha discrepáncia clara con Con
de. O conflito é sério e bana1izouse 
en certo aspecto ao analisarse só o 
direito persoal, que ninguén pode 
discutir, a tomar unha decisión. 
Sorprendeume constatar que en 
sectores ligados ao galeguismo ou 
ao nacionalismo galego, non este
ña claro. O de Conde é só un deto
nante dunha discusión máis fonda, 
dun problema sério da cultura ga
lega e o monolingüísmo dos seus 
escritores. A única opción interior, 
que non sexa manipulación da lín
gua, ten que ser a do galego. E to
do depende do escritor que un que-

ra ·ser. Se queres ser escritor pro'fi
sional pode estar condicionada a 
tua opción, pero sendo conscerite 
disto un ten que optar. Comprendo 
que quen quera vivir da literatura 
poda estar obrigado a unha escolla, 
pero calquer eleición de compro7 
miso· pode estar pechando portas. E 
hai que asumilo. No franquismo 
quen optaba pola oposición sabia 
que iso implicaba uns custes. Pero 
Alfredo Conde, ainda que manifes
te vontade de seguir ese camiño da 
profi.sionalidade, hai nove anos 
que é deputado e ten ese salário 
institucional, como durante un ano 
tivo o de Conselleiro. En calquer 
caso se se opta haí que facelo sen 
medo e en necesidade de xustifi-

, cacións e tal como se apresentou 
non quedou nen claro en que idio
ma fora escrita a novela. De feito á 
hora de editala en galego, ·e deci
de facelo finalmente, terá que xus
tificar a versión". 

Carlos Ca are lembra a utiliza
ción do nome de Cunqueiro como 
paradigma de e critor en dua lín
gua , "Cunqueiro foi primeiro poe
ta en galego, logo da guerra, e ta
mén por razóns profisionais, escre
beu en castellano, para finalmente 
decidir agasallar a Galiza coa ua 
obra en galego". • 

A Universidade éie Santiago lanza un ambicioso programa cultural 
coord.enado por Miguel Cáncio e Xosé R. Barreiro 
A Universidade de Santiago ten 
iniciado, cunha conferéncia de 
Agustín Garcia Calvo, as suas. ati
vidades culturais neste ano, englo
bados, baixo a coordenación de 
Xosé Ramón Barreiro e Miguel 
Cáncio, nun Foro da Universidad-e 
de Santiago de Compostela. Ná de
claració.n de intencións o Vicerrec
tor de Política Cultural fai referén
cia á función social da Universida
de "que ten como base o potencial 
da. cultura galega, a sua realidade 
nacional. Isto non implica -engade 
Barreiro- o seu aillamento e marxi-

nación, unha atitude etnócentrista, 
ensimismada, que non mire máis 
aló dos seus narices. Pola contra, o 
Foro Universitário, desde Santiago 
e Galiza nace cun _afán eminente
mente universal e aberto a todas as 
culturas e sensibilidades". 

Ainda que o programa de ativi
dades non está completado en por
menor para este ano que andamos 
están previstas as seguintes áreas 
temáticas: Pensadores, científicos, 
investigadores e artistas (galegas, 
españois e doutros ·paises) diante 

da realidade social a fins do sécu
lo XX. A política a debate. Análise 
crítica do funcii:Jnamento político 
na Galiza e España, con participa
ción de líderes políticos, exper
tos, .... Galegos no exterior (lgna-

. cio Ramonet, director de Le Mon
de Diplomatique, científicos, artis
tas, empresários, políticos, profi
sionais ... ) e X ornadas sobre Portu
gal: urbanismo, cultura, socioeco-

.· nomia, pensamento, arte, música. -

Entre os temas pendentes estarían 
"Comprometerse literariamente", 

"O rexurdimento das reli_xións: cris
tianismo, islamismo, xudaismo"' 
·~A nova orde económica e política 
internacional: o conflito do Golfo'', 
"A crise do comunismo, a crise da 
democrácia: a voltas coa história", 
"Urbanismo na Galiza: legalidade e 
realidade urbana-vivencial'', "Cul-

' turas galegas ou cltura galega?", 
"Política forestal na Galiza: as fun
cións ecolóxicas, recriativas e eco
nómicas do monte", "O contraban
do, o narcotráico na Galiza no mar
co da economia casino, estupefa
ciente ... ", "O direito de autodeter-

minación a debate", "Cultura en 
movemento e movida da cultura", 
"A voltas co galega e as uas nor
mas", "O exército e o servicio mili
tar", e un longo etc ... de temas 
apontados de de o próprio vicerei
torado que pede suxeréncia que e 
poden dirixir aoForo da Universi
dade de Santiago , Vicereitorado de 
Política Cultural, Casa da Balco
nada, Rua nova 6, Santiago. 

Entre o integrante da comi
sión, ademais dos antedito , e tán 
Elias Torres, Germán Sierra e Uxio 
Uriarte. + 

Exposición das mellores fotografías da National Geographic 
Desde o 6 de Febreiro na Casa das Artes e a História de Vigo 
Duascentas sesenta e seis fotogra
fias realizadas entre 1880 e 1985 
pola National Geográphic pode
ranse ollar d~sde o 6 de Febreiro 
nunha mostra antolóxica realizada 
por 150 fotógrafos que asi come
moran o centenário da sociedade. 
Entre os nomes dos autores algun-

. has firmas lendárias: o explorador 
polar Robert Peary, Hiram Bing
ham (cuxa expedición descobreu o 
Machu Picchu no 1911) ou o astro
nauta Eugene Cernan, un dos pou
cos que puxo o pé na lua. 

Fundada no 1881 en Washington 
a National Geographic Society' du
rante este século de existéncia fi
nanciou máis de 3.300 exploracións 
e proxectos de investigaci~on e en 

' moitos casos foi pioneira na explo
ración xeográfica e no ámbito do 
descobrimento científico mundial. 

Odyssey, que é o" noine da expo- . 
sición, apresenta imaxes insólitas 
de animais, unha biblioteca de la
mas tibetanos fotografadas no ano 
1925, antes de ser destruida polo 
Jume, os. efeitos dunha ba·la que 
at.ravesa tres globos consecutiva~ 
mente, os quiosques ateigadqs de · 
revistas no Paris da posguerra ... A 

mostra' foi organizada por The 
Corcaran Gallery of Art . de Was-

hington e visitará Galiza no con
texto dunha tour mundial que fina-

!izará no Xapón. A organizaci\:On 
galega corre a cargo do Concello 

de Vigo e a Fundación da Caixa de 
Pen ións. • 



A guerra: un 
espectáculo 
maravilloso 

A unha emana e pico do comezo 
da Guerra do Golfo, x.a se verteron 
ríos de tinta e multitude de comen
tários sobre sua incidencia sen pre
cedentes nos meios de comunica
ción, e en especial no televisivo. É 
xa comentário xeralizado na rua 
que o eguimento informativo do 
conflito e a emella en máis dun 
a pecto ao dun evento deportivo. E 
i to non tanto pola continuas co
nexión e o afán polo "direito" 
prevalecendo ante outro tipo de 
análi e, enón tamén polo próprio 
xeito informativo empregado e po-

. la certa trivialización verbal u ada 
por mái dun presentador ne tas 
xornada bélicas. 

Non é a i casual que un dos que 
mellar se de envolve en nas pri
meira hora de fervenza informa
tiva fora o informador deportivo 
Maria Prats, mecido agora noutros 
eidos da notícias. A sua dilixéncia 
coa conexión coas di tinta capi
tale implicadas na hostilidades 
non debeu re ultar tarefa moi com
plicada a quen está familiarizado 
coas realizadas nun Domingo de 
liga aos distintos campos de xogo. 
Ao fin, pouca diferéncia media en
tre o campo de fútbol e o de batalla 
cando ambas actividades se miran 
cun similar raseiro de espectáculo. 

Asi , pasada un pouco a como
ción das primeiras horas o próprio 
Marias junior permiteuse calificar 
o funcionamento da sofisticadas 
arma e tadouniden e como de al
go que' ca e maravillaba". Impre-
ión directamente emanada dun vi

deo proporcionado polo propio 
exércico iranqui que tivo un ime
diato efeito de "verdade" sobre 
boa parte da audiér.cia, co que non 
foi raro e coitar comentário ao 
dia eguinte de que "o bombarde
o eran e trictamente electivo ", 
como tal filmación probaba. 

Semellante de coido verbai 
tiveron outro re pon ábeis de in
formativo , como Sánchez Ocaña, 
quen cun orri o comentaba ante 
unha declaración de Gadaffi, que 
o líder líbio parecía "apaciguado" 
de póis da bomba americanas re
cebida hai uns anos. Ese progra
ma,' no que Fernando Morán e un 
arabi ta se e forzaban por atapar 
as raíces do conflito, resulto modé
lico do tratamento que a guerra 
ven tendo no meio -televisivo. O 

. { 

apresentador, por cerro· que ben 
molesto ante as moderadas alu
sións dos seus contertt!lios á ten
denciosidade das informacións oci
dentais sobre o mundo árabe, que
braba continuamente a interesante 
tertúlia en aras dun frenesí infor
mativo (as consabidas conexións) 
de nula produciyidade, precisamyn
te, informativa. Esa regra de tres 
de conexión en directo igual a no
tícia igual a veracidade revelouse 
especialmente falsa naquel progra
ma. As análises expostas por Mo- . 
rán e polo estudoso da cultura ára
be dician moito máis sobre o con
flito queas contínuas intervencjóns 
duns correspondente que, médio 
"groggies" pala noite de traxin in
formativo, répetian as mesmas xa 
sabidas novas. 

Non faltaron, por suposto, as im
prescindíbeis imaxes da ínclita 
CNN. Qué ofereceu a archiloubada 
cadea? Na maioria dos casos, pou
co máis que o feito de estar presen
te no lugar máis quente do confli
to. Cando o bombardeo de Bagdad, 
os comentários duns cronistas que 
case nada podeian ver limitábanse 
ás suas pouco interesantes conside
racións sobre o ben que estarian 
nas suas casas. O mesmo pasou 
caIÍdo o prirneiro ataque de Irak a 
Israel, no que a mesma cadea mon
tou o numeriño bastante grotesco, 
moi do gosto americano, coas suas 
máscaras postas, a cámara dando 
voltas pola redacción, e non tendo 
en realidade nada real do que in
formar. Simplemente vendian a 
presunta "imediatez" a uns feítos 
que en realidade eles mesmos des
coñecian. 

O ca o é que e ta sen preceden
te avalancha xa non de notícias, 
pero de apariéncia delas cando me
no , criou ao tempo e deseguida 
unha e pecial ansiedade no espec
tador, non moi di tinta, no seu fun
cionamento, á suscitada por certos 
espectáculos deportivos como se 
<licia ao comezo. 

Entretanto, non menos inquie
tante que algunhas imaxes bélicas 
resultaba ver nas pantallas os uni
formes dos militares españois a 
modo de contertúlios nalgun infor
mativo. Algun dos cales confesa
ba, ao analisar o ataque "multina
cional", non ter entrado nunca en 

combate. 
Estivo ben · a sua precisión, pois 

un xulgaríao herói de guerra pola 
cantidade de insígnias que portaba 
e luc"ia ante a cámara. + 

GONZALO VILAS 
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Recriar sen 
plaxiar 

/ . 
Artico, de Xav1er 
Queipo 

Hai escritores irrepetíbeis. Hai es~ 
critores que non se poden copiar. 
Un deles é Álvaro Cunqueiro. Ou
tr.o Jorge Luis Borges. Moitos dos 
adoradores <lestes dous mestres in
tentan recriar o mundo deses gran
des escritores, e fano de tal manei
ra que cáseque chegan até o plá
xio; son meros fabricantes de fac
símeis máis ou menos borrosos, de 
mundos paralelos das magníficas 
invencións dos mestres. Son, estes 
discípulos '(sic) a sombra que deita 
todo grande escritor. A reacción 
contra estes "foto-copiadores" é 
máis que xustificábel: é unha sana 
e saudábel postura contra eses re
productores das teimas, dos tics, 
das maneiras e mesmo das arbitra

. riedades dos mestres. Estes discí
pulos, contado, acaban por aborre-
cer ao leitor e máis se coñece o 
orixinal "foto-copiado". 

Mais hai outros escritores que 
tarnén coñecen os mestres; e escre
ben contra eles, ou para superalos. 
Pero sempre o mestre está aí, non 
como mera reprodución, senón co
mo referente C:riativo, como remi-: 
niscéncia (no sentido nabokoviano 
do termo: "reminiscéncia literária 
consiste na imitación inconsciente 
dunha imaxe, unha frase ou unha 
situación xa utilizada por outro au
tor anterior", Curso de literaatura 
europea) . Outras veces o mestre 
está .presente de maneira conscien
te, mais unha aportación novedosa 
confiere ao discípulo unha_singula
ridade pi:ópria, unha dimensión 
persoal que lle dá á sua obra un va
lor inconfundíbel e independente, 
sen descoñecer (nen autor nen lei
tor) a pauta que lle sirveu de tram
polín. Eis o que acontece cun livro 

-galega de recente aparición. Livro 
de relatos, Ártico ( 1 ), cuxo autor é 
Xavier Queipo. 

Ártico divídese en tres partes: a , 
que leva o título do volume (que 
consta dun limiar e tres narracións 
amáis dun apéndice), "Outros ma-

- res", (catro narracións) e "Terra 
.adentro" {seis narracións). Nos pri~ 
meiros cantos,- os do apartado 

J' 
( . 

1 

I 

"Ártico", é onde a influén~i~ ou re
miniscéncia borgiana pode facerse 

· máis presente ao leitor. Nárrase 
histórias ou sucesos tirados de liv
ros imaxinarios ou, como o bonae- . 
·rense, o autor distraese en "falsear 
y tegiversar (sin justificación esté
tica alguna) ajenas historias" (li
miar a Historia universal de la in
famia; .o de "sen xustificación esté
tica", deixéinolo en houtade de 
Borges). Nestes relatos usa dos 
procedimentos caros ao arxentino, 
mais sen ser vil fotocópia, é cria-
c ión própria, ainda que Xavier 
Queipo faga relacións de livros, 
como o mestre. Estes tres relatos 
teñen en común, aparte de procedi
mientos técnicos e verbais, o estar 
tirados de "diarios" e tomar o as
pecto de observacións escritas; 
"diários" e observacións que se en
trecruzan con preocupacións per
sonais do narrador (ou suposto na: 
rrador ). E, · aparte, son narracións 
nas que non existe o elemento sor
pre&a -tal vez a maior débeda co 
mestre. 

O segundo mangado de relatos, 
"Outros mares" contén unha série 
de con tos unidos por un . tema tan
xencial (que era de presenza cons
tante nos tres primeiros): o mar. 

. Un desenvolvese nun barco, outro 
nunha illa, outro é a búsqueda a 
través dos livros para acabar no re
fúxio do. Ulla sendo un home feliz 
(non recordando nunca ruáis o que 
esquecera), e o último_ trata da bús
queda, a través de cidades e cién
cias; dun tiburón. Neste apartado e 
cando máis se comeza a notar que 
Xavier Queipo transcende os re
cursos propostos polo _mestre e van 
entrando outras reminiscéncias que 
van criar a orixinalidade e. a auten
ticidade do escritor galego. (Trans
cender non quer dicer superar ou 
perfeicionar o anterior, senón a 
modificación -novidosa- dunha re
tórica ou uns recursos literários de
terminados). De primeiras Xavier 
Queipo introduce -ou persigue
unha densidade vital, nos seus re
latos comezan a estar presentes o _ 
amor, o desexo, a angústia ante a 
vida e a morte, etc. Despois consi
gue, mercé á irania e aos recursos 
anteriores, que nos relatos se acada 
unha peculiar tensión e_xistencial o 
que conduce ao terceiro elemento: 
diálogo cos seus personaxes -cou
sa impensábel en Borges. 

Álvaro Cunqueiro 
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No terceiro apartado, "Terra 
adeHtro", seis narracións, a home
naxe a Borges é constante, mais 
para distanciarse e afirmarse o . es
critor galega. Queipo, en 
Labirinto, homenaxes oa arxentino 
citando un relato deste no seu can
to. Trátase de "Tlün, Uqbar, Orbis 
Tertius" (incluíndo en ficciones). 
As citas do relato f?orgiano son de
cisivas para entender o relato, so
bre todo o final. Mais as citas van 
en ingÍés coque o conto se convir
te nunha homenaxe-paródia ao 
mestre. (Ademais, as citas están ti
radas dun . relato onde os recursos 
borgianos son mostrados á luz; re
cursos dos que seserve, sobretodo 
na primeira parte, Xavier Queipo). 
Noutro precioso conto, "O devora
dor 9e Hbros", o escritor galega 
asasina as influéncias ou reminis
céncias borgianas no texto. Quer 
dicer, os livros, os grandes livros 
que poden encher a biblioteca -a 
de Babel, a de Borges, etc.- sirven 
para algo que non se pode dicer 
aqui pero que amosa a ironia filo
sófica do escritor galega. 

Ártico é un livró fresco, que avi
sa das reminiscéncias e influéncias 
pero que as ' transcende; que une a 
imaxinación unha escrit(l na que 
priva a economía verbal e a preci
sión, unha escrita na que a sintaxe 
está alixeirada. Un livro onde hai 
humor e ironia, onde as reminis
céncias da "grande" literatura non 
están rifadas co que se deu en cha
mar cultura pop ou popular (nove
la negra, banda deseñada, cinema 
do oeste ou .aventuras, etc.), onde 
na frase brilla o recurso usado por 
Lautréaumont' -a aproximación in
sólita entre duas realidades obxec
tivas alonxadas entr.e si ("amándo
nos ás andadas, como cando os 
cheyennes atacan tomahawk en 
man, pó e cabalas pintados monta
dos a pelo, unha caravana de mu
lleres camino do ansiado Oeste, 

. ateigado de aventureiros de lenda, 
de lendas, de aventureiros de búfa
los'', etc.), onde as frases e citas en 
diferentes idiomas cumpren unha 
fünción especial -de sorpresa ou 
de distanciamento, ou de beleza da 
frase- ; un livro cheo de beleza e 
calidade que mostra un escritor de 
raza e que pode dar muito de si.+ 

XGG 

1) Edicións ·Positivas. Santigao. 1990. 90 
páx. + 8 fotografías. PS. En próximas edi
cións deberian correxirse certos erros : 
Stromboli non é un film de Fellini, senón de 
Rossellini: Paul Lethaud é Paul Léautaud; o 
poeta que aparece como Yates supomos que 
é Yeats; asi como o Femando VI do texto de
be ser o VII; e, para acabar, nun relato un 
dos personaxes chámase Xaquin, noutro Xo-. . ... 
aqum . . 
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RESTAURACIÓN DE CASCOS HISTÓRICOS 
PROBLEMAS DE INTERVENCIÓN URBANÍSTICA E PLANS DE ORDENACIÓN 

Das múltiples palabra~ que se 
.acost.uman ·utilizar para intervir 
nos Ca.seos Históricos, a ·maior 
parte das veces barállannos e con
fúndennos, por iso yamos tratar de 
'acotar exactamente cal é o seu sig
nificado, segundo .o Diccionario da 
Real Academia. 

Preservar (Igoal en Portugués): 
Poñer a cuberto anticipadamente a 
unha persoa ou cousa, de algun da
no ou perigo. 

Rehabilitar (en portugués rea
. bilitar): Habilitar de novo ou resti
tuir unha persoa ou cousa ao seu 
antigo estado. 

Reutilizar: Volver a utilizar un
ha cousa, coa mesma ou diferente 

· función, sempre que reporte pro
veito, comodidade, fruto ou interés. 

Restaurar (ingual en ·portu
gués): l.- Recuperar ou Recobrar. 
2.- Renovar .ou poñer unha causa · 
naque] estado ou estimación que 
antes tiña. 3.- Reparar un edificio 
do deterioro que sufreu. 

De todos estes significados, pa
récenos que é a segunda acepción 
da palabra Restaurar a que melllor 
encaixa para definir o que eu en
tendo que se debe facer nun Casco 
Histórico si queremos que manteña 
o seu carácter e siga a sua vida sen 
perigo de deteriorarse. Deste xeito 
poderíamos dicir que: 

Restaurar un casco histórico, su
pón un sábio equilíbrio, de actua
cións que conxuguen simultanea
men te preservacróns, reabilita-

. cións, reutilizacións e nova cons
trución que teñan como obxectivo 
manter o carácter e a condición di
námica do mesmo. 

Pero, irnos ver a continuación 
que todas estas operacións com
portan unha série de problemas 
que compre analizar polo miúdo. 

Problemática 
da restauración 

Os problemas que debe afrontar un 
Plan Especial de Restauración do 
C.H., son, na miña opínión e por 
orde de importáncia, os seguintes: 

l.- O problema da centralidade 
respeito do conxunto da urbe. 

2.- O problema dos bordes do 
Casco Histórico. 

3.- O problema do Carácter e a 
~ua condición dinámica. 

4.- O p.i:,oblema dos habitantes. · 
5.- O problema das novas cons

trucións. 
6.- ·os problemas simbólicos e 

de continuidade no tempo. 
7.- O problema da Xestión e 

participación do Plan Especial. 
E ainda que os estudemos por 

separado, evidentemente que os 
atoparernos interrelacionados uns 
cos outros. 

Problema da centralidade 

0 -crecimento en mancha' de aceite 
que ~e dá no medre das cidades 
desde a sua fundación até o séc. 
XIX, pivota sempre arredor do 
Centro orixinário que dera lugar á 

· cidade (centro relixioso, no ·caso 
de Santiago; Mercado en Betanzos 
e outr~s vilas, o porta no caso de 
Coruña e Vigo; etc.) e que consti
tuia a sua activ·idade económica 
fundamental. 

A evolución sóci_o-económica 
nacional e má.is concretamente da 
rexión e comarca, dá iugar a alte
racións e diversificacións da acti
vidade da cidade e xa que logo, do 
seu centrO. 

Nos remates dó XIX e cornezos 
do XX vai apareceñdo -na maioria 
das cidades hi.stóricas 1 un segundo 

XAN CASABELLA LÓPEZ 

Casa Espinosa, na Praza das Praterlas de Santiago. 

Centro, a consecuéncia do despra
. zamento masivo da povoación e 
servícios a outras áreas da cidade 

. máis acordes co novo xeito de vi
ver e dos novos meios de comuni
cación e transporte. lso provoca, 
loxicamente, que o vello CAsco 
Histórico se c01Tiece a despovoar e 

· a deteriorar paseniñamente (O Ber
bés de Vigo, a cidade v.ella de Co
ruña, etc.) 
. Foi esta unha lei xeral, en Galiza 
e praticamente en toda Europa, e 
tanto foi asi, que importantes teóri
cos dos anos 20 prec;onizaron a sua 
destrución (plan de Le Corbusier 
para París, e outras cidades). 

Pero non é este o caso de Santia
go, en que o Casco Histórico se 
mantén até a actu.alidade como 
centro vital da cidade. P.or que? 

Quizá porque o Casco Histórico 
sempre se mantivo como centro 
xeográfico, equilibrando as gran
des iinplantacis de equipamentos é 
povoaconais ao longo da sua histó
rja, alberagando apenas no seu in:
terior as cabeza simbólicas desas 
oper~cións (Seminários, Universi
dade, Xunta, Mercado, etc.)' 

Para acometer a tarefa d~ Recu
peración do Casco Histórico, é im
portante diagnosticar en primeiro 
lugar cal é actualmente o seu papel 
respeito do conxunto da cidade, e 
cal pretendemos qu'e teña no futu
ro. Dese 'desexo, dependerán todas 
as actuacións que orienten o Plan 
Especial. 

Se ainda é Centro, podemos ac
tuar de tres xeitos ben diferentes: 

l. Reforzarlle ese ·carácter de 
centro da cidade. Eso éonleva o 
perigo de aumento de servicios e 
equipamentos, o que provocaría a 
sua terciarización paulatina. 

II.- Desprazar, conscientemente, 
o Centro a outra area da cidade, 
mantendo o Casco Historjco cpmo 
un barrio mais. Eso, si ben, posí
blemente garantiría a sua recupera
ción, implicaría unha tal transfor
mación do seu carácter actual, que 
o C.H. quedaria moi desfigurado 
(seria esa, aproximadamente, a si
tuación actual do Casco Histórico 
de Cáceres). 

-A FINAIS DO XIX E 
COMEZOS DO XX 

APARECEN NA 
MAIORIADAS 

CID AD ES 
IDSTORICAS, UN 

SEGUNDO CENTRO, 
COMO 

CONSECUENCIA DO 
DESPRAZAMENTO 

-MASIVO DA 
POVOACIONE 
SERVICIOS A 

OUTRAS AREAS DA 
CID AD E 

111.- Proceder dun xeito misto, 
quer dicer, como xa- ten vi do a 
acontecer historicamente en San
tiago. Manter no C.H. somente as 
cabezas simbólicas dos novos 
equipamentos (cidadáns, comar
cais ou rexionais) e esparexe o res
to, de xeito equilibrado, polo con
xunto da cidade. 
··Esta política, ainda: que mantén 

o perigo de terciariz!J.ción mitígo 
enormemente respeito á primeira 
posibilidade, e permite· eliminar 
doadamente parte da circulación 
rodada do centro, gañándoo a favor 
do seu carácter tradicional de espá
do de circulación fundamental
mente peatonal, como xa demos- · 
traron nas III Xomadas de arqui
tectúra galega ( 1981) Xerardo Es-
tevez e Pedro de Llano. · 

O problema dos bordes 
do casco histórico 

O encontro entre o C.H. e a nova 
cidade que se comeza a criar no , 
século XIX a conscéncia da Revo
lución Industrial, ten nas cidades 

galegas, vários momentos: · 
1.- Nun primeiro momento, tráta

se de evitar a diferenciación entre 
o C.H, e o "primeiro ensanche" de
rrúbanse portas e murallas, pero 
continúase· no posíbel as ruas, so
bre as máis importantes de saída 
(pescadaria da Coruña, a Senra en 
Santiago, etc.). 

11.- Nun segundo momento, co
meza a proxectarse un novo mode
lo de cidade completamente dif e
rente ao existente, cunha trama ur
bana perfeitamente adaptado aos 
novos requerimentos de vida e 
transporte (ensanches en retícula). 

O ponto de encontro entre estas 
duas tramas, resulta normalmente 
problemático, e dá lugar a situa
cións normalmente chocantes ao 
romperse a continuidade en man
cha de aceite. Esa discontinuidade 
é manifesta nos anchos e trazados 
de ruas, nas alturas, tipoloxias edi
ficatórias, morfoloxias e materiais. 

111.- Na actualidade, xa nos ato
pamos cunha ·situación física moi 
consolidada e de difícil volta atrás, 
sen embargo con algunhas notas 
esperanzadoras, potas seguintes 
razóns. 

1.- A delimitación dos C.H. du
rante este século fixo qué as duas 
cidades enfrentadas tivese unha 
sorte moi desigual. Mentres q_ue o 
C.H ... se man tiña máis ou menos 

· controlado, a cidade do séc. XIX, 
coa di.sculpa de que non era histó
rica, sofreu e esta a sofrer, unhas 
grandes renovacións de· edificios, 
encontrando hoxe en moitas cida
des, no borde da C.H., as realiza
cións dos derradeiros anos ·do séc. 
XX. Un exemplo paradigmático 

. des ta situación é o . caso de Lugo, 
que coa desculpa de facer patente a 
muralla romana e o recinto medie
val, elimináronse moi boas aporta
cións dos comezos déste 3ec. (mo
dernistas, elécticas, galerías, etc.) 
coa desculpa de que estaban adosa
das á muralla. 

Caso moi semellante foi a demo
liCión do Edifício Castromil en · 
s ·antiago. Edificio de indubidábel 
interese cultural caiu por .unha má 
delimitación, o mesmo que pode 

ocorrer hoxe en dia coas dúcias de 
exemplos q_ue se recollen no libro 
de P. Costa Buján e J. Morenas Ay
dillo. 

O Arquitecto Carlos Almuiña 
explicaba moi ben esta situación 
nunha ponéncia que tiña por título 
"Santiago de Compostela: 40 anos 
oficialmente protexida", e que leu 
nas III Xomadas de Arquitectura 
Galega, (1981 ): "en 1965 ... posi
belmente, dadas as circunstáncias, 
non había outra alternativa. Santia
go partiu en dous, un protexido, 
defendido pola campá de vidro que 
o mantén incotaminado, e amostr~
do como o auténtico Santiago, e 

· outro non-Santiago, onde o xogo 
do mercado de vivenda se desata 
con ferocidade, que rodea e en
quista á outra para non lle permitir 
influir, ordenar a cidade inteira". 

Compre acabar con esta situa
ción e reconsiderar seriamente a 
definición do que é Histórico ou 
ben de interese cultural e acertar na 
delimitación do Recinto, ultrapa-

. sando, quizá, o que é estrictamente. 
a trama de orixe medieval. 

2.- Pódese aproveitar.de cara o 
futuro, a diferéncia de lonxevidade 
dos novos edilicios de estrutura de 
forrnigón e os hfatóricos de pedra. 

·como os primeiros, que se arrui
nan con maior celeridade que os 
segundos, antes de rematar o séc. 
poderá dispoñerse de espácios li
bres en zonas centrais e non Bor
des. Xestionar ese posíbel espácio 
para beneficio do C.H. situando 
nel paseos, parques, aparcamentos, 
equipamentos, etc., pode ser a xo
gada mestra que garanta a adpata
ción do C.H. ao tempo cambiante 
da história futura. Para iso, com
pre que o Plan Especial, garantice 
nos Bordes do C.H. de canto mais 
espacio libre mellar. 

Un exempllo paradigmático des
te tipo de actuación foi o trazado 
da Ringstrasse de Viena aló polo 
1880. Ese cinturón protector, criti
cado no seu día por ser de corte 
moi académico, é visto de de ho
xe, unha posibilidade real. Mái 
perto de nó , temo o ca o de Gui
maraes , rodeado en boa parte por 
un grande parque que protexe o 
C.H. 

O problema do Carácter e 
a sua condición dinámica 

O carácter dun C.H. ten dou a -
. pectas que podemo eparar: o uso 

e función de envoltas, e o eu as
pecto físico. 

1.- O uso. Considero que é mais 
importante o uso que a forma física 
na configuración do carácter dun 
C..H. Existe, efectivamente, unha 

· relación dialéctica entre a Forma e 
a Función, e creo que introducir 
certos ...... no interior dun C.H. ' 
criou auténticos problemas e trans
f prmacións irreversíbeis. E o caso 
de Teatro, Torres de Centrais tele
fónicas, Garaxes de coches, etc. 

O C.H. ten eminentemente un 
usó residencial, foi ese o leiv motiv 
dao -o seu nacimento e desenvolvi
mento histórico, e ese uso r~pre
senta na actualidade entre o 80% 

· ou 90% dos edificios existentes . . 
Hai que cuantificalo en cada caso e 
procurar _mantelo a toda costa, do 
contrário estaríamos . mudando un 
aspecto esencial do seu "carácter". 
Non é xustificábel hoxe en día 
"salvar" ou conxelar somente o as-

. pecto físico dpn casco, enchéndoo 
1 

doutro uso diferente ao residencial 
como xa se demostrou no caso de 



Cáceres, que semella apenas un ri
dículo cenário baleiro de vida, xus
tificado no· seu día pc;>los posíbeis 
rendimentos ttirístiGos. 

Iso supón resolver os seguintes . 
problemas: 

1.- O dos proprietarios dos edifí
eios, que -se teñen que equiparar 
aos doutras zonas da cidade, no" re
parto equitativo de deberes e direi
tos, no "negócio~' que a cidade co
mo hen de cárnhio. xera no seu 
con.xunto. 

2.- O dos inquilinos, aos que se 
lles ten que garantir a sua penna
nencia no C.H. se eles o desexan. 

3.- O do equipamento de serví
cios cotidianos, necesários para un 
nonnal desenvolvimento da sua vi
da (abastecimento de comida, rou
pa, saúde, educación, etc.). 

U.O aspecto físico. O aspecto 
físico dun C.H. abranxe: 

l.- Os problemas de eseala. 
Entendidda esta como a relación 

entre a altura dos edificios co an
cho da rua. Esta relación, que seria 
aproximadamente de 2: 1 na cidade 
medieval, pasou a ser de l: 1 cos 
ensanches que se realizaron no séc. 
XVIII e XIX no interior dos C.H. 
re ultado da demolición de boa 
parte dos soportais. Esta relación 
c_on iderada apropriada para garan
tir a resolución de proQ1emas de 
soleamenco e alubridade tan nece
sários para a saúde, debe ser res
peitada rigorosamente potas pre
crici6ns do Plan E pecial de Res
tauración. 

2.- A relación entre os edificios 
tipolóxico / Edif. singulares. 

Exi te en cáseque todos os C.H. 
un equilibrio máis ou menos afor
tunado entre os numerosos edifi
cios privados destinados a residén
cia dos povoadores, e aqueles ou
tros dedicados a Equipamentos lai
cos ou relixiosos ou Pazos das fa~ 
mílias nobres. 

Mentres que os prirneiros están 
situados conformando as ruas nor
mais, e construídos cunha tecno1o
xia austera e repetida, os segundos 
sitúanse nos espácios privilexiados 
da cidade (prazas, e quinas , rua 
principais) e amo an na sua con -
truci6n traballo artesano máis re
quintado . 

Como di John Ru kin Nas sete 
lámpadas da Arquitectura 'o 
atractivo da cidade mai bela 
non depende do luxo illados do 
eu Pazo , enón da decoración 

coidada e exqui ita da vivenda 
mái humilde ". Pero ambo o 
dou leñen a ua razón de er no 
conxunto da cidade e cada un de
be er contemplad no Plan Espe
cial na ua peculiaridade. Po ibel
mente se se cai ou se tran forma 
un edifício tipolóxico non exa -
nengunha de grácia, porque· e po
deria reconstruir ou construir de 
nova planta seguindo a pautas ti
polóxicas do resto, ou nunha ope
ración máis cue tionábel, ustituin
do vários por un edificio singular 
co que estaríamos continuando o 
devir dinámico da evolución da 
C.H., pero si é un problema cando . 
se derruba un edificio singular, po
lo que nestes casos se deberían ex
tremar as m~didas de preservación. 

3.-0s materiais. · 
Primeiro foi a madeira, mate

rial abundante nas proximidades 
da cidade e doado de traballar, que 
se empregaba en todqs os aspectos 
da construción, ~esde a cimenta
ci.ón até o mobiliário, pasando pola 
estn,Itura e cerramentos. 

Despois, e a consecuéncia dos 
inumerábeis perigos de fogos que 
arrasaron ci.dades por todos lados, 
veu a pedra. Con ela e debido á 
sua perdurabilidade están feítas a 
totalidade das nosas cidades h~stó
riccas, chan, p·aredes, mobiliário .. 
urban.o, cubertas, etc. Ese material, 
foi a"similando os. diferentes estilos· 
ao longo do tempo; mante-ndo a 
· unidade e uniformidade constructi-
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va e morfolóxicá que caracteriza 
os nosos C.H. 

Coa aparición doutros materiais, 
fundamentalmente o formigón e os 
metais, apareceu un sistema cuali
tativamente diferente, flexión fren
te a compresión, amén de permitir 
chegar <loada e economicamente á 
alturas moito maiores. A sua irrup
ción na cidade histórica pode ra
char a unifonnidade existente, se 
non se utiliza con extremo coida
do. O Plan Especial debe coidar 
este aspecto e seleccionar estes 
materiais cun critério aberto estu
dando o caso a caso e en que a res
posta ao bon envellecimento sexa, 
na miña opinión, preponderante. ' 
Ademais debe ter en conta a diver
sidade de visións que ternos dos 
edificios nos interiores dos C.H. 

4.-0 parcelário. 
A-di_visión catastral da proprie

dade, é unha das características 
quemáis influen no aspecto físico 
do C.H. pois condicionan desde as 
tipo1oxias edificatórias até os espá
cios públicos. A sua super'ficie fi
cie reducida, pero tan apropriada 
para o tipo de vida medieval, é ho
xe un dos problemas máis difíceis 
dos edificios. Sen embargo a agre
gación de parcelaqs, prática des
graciadamente frecuente nas nasas 
cidades transfonna dun xeito irre
versíbel o aspecto físico do C.H. 

O Plan Especial debe protexer 
axeitadamente o parcelário e proi
bir tanto as agregacións como as 
reparcelación. 

O problema dos 
habitantes 

Compre coñecer perfeitamente o 
réxime de estáncia dos habitantes 
do C.H. Porcentaxes o máis exacto 
po íbel de residentes pro-prietário , 
residente alugados, comerciantes 
proprietario e al ugados, cuan tia 
das rendas, etc. 

Este dado é de suma importáncia· 
porque o Plan Especial deberá ac
tuar de xeito moi diferente nun ou 
noutro caso. 

No caso en que a maioria dos re
sidentes fosen proprietários, e mais 
se manifestasen o .desexo de conti
nuar a viver aí, o problema parece 
doado e parece reducirse ª. algun-
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Antigo Hot~~ Continental, nas ruas_Carral a da Laxe en Vi9<!, hoxa desaparecido. 

has subvencións, redución de im
postas, etc. pero os problemas co
mezan ao haber un número alto de 
residentes alugados. 

Dado que tem_os que partir da 
consideración da vivenda como va
lor de cámbio e non como valor de 
uso, cada propietario tentará sacar
lle a súa propriedade o máximo de 
diñeiro -en cada momento. 

Os inquilinos a·ncigos, que nos 
C.H. son a maioria, con baixas ren
d_as; repres_entan para os proprietá
nos unha desvalorizaéión da sua 
propr.iedade, e intentarán por todos 
os meios liberarse deles (non arre
grando o edificio, arruinándoo , 
etc.) Se finalmente conquire expul
salos, seguramente con gránde de
terioro do edificio, tratará de res
tauralo, reedíficalo .ou vendelo. En 
calquer caso, e dado que no C.H. 
por ser un sítio desexábel para vi
ver a demanda é superior á oferta, 
poderá pedir prezos moito máis al
tos que no resto da cidade. 

Toda esta situación, deixada ao 
seu libre .albedrío, vai a ir xe.rando, 
amodiño, unha tendéncia á renova
ción-dos seus habitantes, tanto pro
prietários como inquilinos, e subs
tituíndoos por povoadores cun po
der adquisitivo cada vez máis alto, 
quer dicer tenderá a converterse 
nun bairro de luxo. 

Esta situación, se ben poderí~ 
garantir a conservación física do 
C.il, quizá non sexa .desexábel so
ciabelmente para os habitantes ac
tuais , que teñen precisamente aí os 
seus entramados sociais e familia
res. 

O Plan Especial debe intervir 
decididamente neste problema e 
garantir aos inquilinos o direito de 
retomo, se eles o desexan, resolver 
a estáncia temporal mentres se 
acometen as obras de reabilitación · 

.controlar que o incremento de alu~ 
guer que deberán pagar despois 
das obras sexa axeitado etc. evitar 
en suma, que detrás da Restaura
ción do C.H. se agache unha subtil 
operación de especulación. 

En definitiva estamos a ver que 
neste tema, como en cáseque todos 
os de urbanismo, as iniciativas de
penden da orientación política do 
govemo municipal, e que intereses, 
moitas veces contrapostos, quer 
defender. · 

O problema das novas 
construcións 

Cando se pensa ~n ·novas constr~
cións dentro dun C.H., imaxina
mos aquetas a que nos tiñan acos
tumados a normativa tan restrictiva 
e tamén tan nefasta de Belas Artes. 
Estructuras de formigón, logo re
vestidas coq falsas galerías, apla
cados de pedra nos recercados de 
xane1ás, vidros aos cuadradiños, · 
etc., en fin unha,auténtica pantomi
ma de carton-pedra e tinha auténti
ca falsidade construtiva. Nunca an
tes se tiña actuado deste xeito e ca-· 
da época interviu na cidade hi~tóri
ca co estilo e ·a sensibilidade que 
_lle era própria, :e· abofé que foi esa 
sinceridade a que fixo que os noso·s 
C.H. fosen frescos e ·dinámÍcos es
tetieamente. Af ternos a Pr~za do 
Obradoiro, · ou a mesma Catedral. 
Hoxe debemos tamén ·actuar sen 
complexos, pero .con sensibilidade, 
procurando manter, iso si, o carác
ter do C.H. no que respe3ita ao uso 
e ao seu aspecto físico · (Tipoloxia, 
Morfoloxia, Escala, Materiais, Re
lación Edif. tipolóxiéos/Edif. Sin
gulares, S.ilueta, etc.) 
. Comparto nes·e sens.o o qué di o 

teórico americano Kevin Lynch,: ·. 
"Un entorno que non poda cam
biar; convi.da á destrución. Compre 
poder deixar as marcas do noso 
tempo a carón das marcas da histó
ria". 

Os problemas simbólicos 

O Plan Espécial debe por último 
preocuparse que a transformación 
do C.H. non sexa tan intensa que 
altere irreversibelmente a silueta 
óu aspectos destacados do carácter 
do Casco, que o fagtan irrecoñecí- . 
bel. Este aspecto, tan delicado e di
fícil, pois non é <loado definir ·a 
bondade ou non da alteración dal
gún deses aspectos, ten en cad.a -ci
dade unha connotación ben dife
rente. Sen embargo, cando se trata 
dos empi:.azamentos simbólicos 
dunha cidade, ninguén dubida de 
que se deben preservar, porque co
mo di tamén Kevin Lynch tran mi
ten seguridade e continuidade, ao 
facemos pensar que se esa parte do 
pasado se salvqu p0rque era boa, 
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promete que o futuro taméri salva
rá o presente. 
. No caso de Santiago, que é opa
radigma da nosa história urbana e 
cultural, o C.H. no seu conxunto, 
está _gravada no subsconsciente de 
millares e millares dos seus resi-

. dentes, visitantes e peregrinos, e 
serve de veículo" comunicativo para 

. a expresión dos máis diversos sen
timentos, como poucas cidades do 
mundo, ou para reflexar, entre ou
trps exemplos, modelos de vida 
como na novela La Casa de Troya, 
ou situacións hiperbólicas da exis~ 
téncia, como no ·maravilloso libro 
de G. Torrente · Balleste_r · "Frag-
mentos de Apocalipsis". . 

Santiago foi na ·nosa história e 
coido que deberá seguir sendo no 
futuro, uñ modelo a seguir: a Cate
dral románica, pasa a ser un mode-
1o dun estilo arquitectóni<;:o que se 
difunde por Galiza; no período ba
rroco, é outra vez modelo do xeito 
de tfaballar a cenógrafia urbana; e 
volve ser modelo na renovación de 
depuración neoclásica. 

De todos estes períodos, e dou
tros J11ais, hai en Santiago os me
llares exemplos,· pero hai que dicer 
que ocorreu asi porque existiron no 
momento preciso as persoas axei
tadas, que s~mberon facer posíbe1 
u_n anceio de grandeza cuii espírito 
xeneroso, conscientes da importán
cia das suas decisións e obras, e de 
que o que se fai ben en Santiago, 
repercute positivamente no resto 
de GaJiza e por que non, no mur.
do .. Velaqui a grande responsabili
dade dos seus dirixentes e tamén 
.dos seus habitantes. 

O caso que nos ocupa .agora, a 
.Redacción dun· Plan Especial de 
Restauración do Casco Histórico, é 
máis unba vez, un reto ao que se 
enfrenta a cidade de Santiago, 
agardemos que, máis unha vez sai
dades airosos da: empresa e que 
continuedes a Saga do mestre Ma
teo, os Domingos de Andrade, os 
Casas e Novoa, os Xelmírez, os 
Raxoi, e tantos outros, dfando máis 
unha vez, unha lección ao futuro. 

O problema da ~estión e · 
participación no plan 

Para que un Plan Especial sexa 
bon, debe contar co consenso de 
todas as persoas implicadas no 
mesmo, desde .os políticos, os téc= 
nicos, os habitantes do Casco e da 
Cidade, os proprietários, 
construtores e promotores. 

Debe ser transparente e contras- . 
tada a sua información, ·discutida e 
consensuada as suas ·decisións, ri
gorosa e vixiante a su<i: posta en 
prática . . 

E en todas estas fases da elabo
ración do Plan, teñen que partici
par o maior número posíbel de 
axentes urbanos, cada un defen
dendo aqueles intereses que lle son 
próprios. 

Cantas uiáis oportunidades teñan 
eses axentes urbanos de coñecer as 
P,ropostas do Plan, maiores posibi-
1 idades teñen de expoñer o seu 
puntó de vista. Por iso se debe pe
dir que expoñan a luz f>Ública o 
avance e posterionnente o plan. 

Pero unha vez aprobado esa par
t~_cipación debe continuar, garan
tmdo que na xestión se interprete 

· correctamente ~ filosofia que im
pregnou a sua redacción e se faga 
viábel do xeito máis correcto a ca
da situaCión. 

Hai que!'f di. e eu ,estou comple
tamente de acordo, que unha vez 
que dispoñamos dun ·bon Plan Es
pecial , o calcañar de Aquiles do 
mesmo está na Xe~tión, por iso ne
sa etapa se fai imprescindíbel a 
criación de comjsi~ns de segui
m_ento debidamente representadas 
·polos axentes ruáis activos, á carón 
dos técnicos. + 

Xan Cm;abella López é arquitecto .. Profe
sor na Escala de Arquitectura da Coruña. 
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Xosé Baz Seli, canfautor galego . .. / / . 
con Clnco _grav~c1ons para os·prox1mos anos 

. •MANUEL ESTEVEZ RIEGO 

D~spois qun ano de tanto sacrificio 
aproveitando os fins de semana, 
Venres pola noite, Sábedes iJiteiros 
e Domingos pola mañá o cantaµtor 
da vila guardesa Xosé Baz Mauri 
coñecido no mundo do espectáculo 
por "Seli" veu o seu segundo tra
ballo na rua "Sete flores e un scmi
so" adicado a seu avó, nesta oca
sión cun pouco máis de sorte co 
primeiro xa que rivera que desem
bolsar os .carros que axiña recupe
rou. Agora, á volta da capital de 
Espafta onde tiña contactos cunha 
cas'a discográfica, pero non moi 
claro segundo seli- do senso que 
ian darlle á canción en galegro 
desde Maddd, asinou un contrato 
por éinco anos, disco anual, con 
Xose António Couceiro, empresá
rio ·de .Edigal en Santiago de Com
postela, que dixo: "se. os .tema~ son 
galegos, o disco ten que .ser feito e 
producido en Galiza". 

O atrista do Baixo Miño móstra
se moi satisfeito. Letras e música 
de ·quen? Case todo é" meu, fóra de 
"Nenez d'un neno probe" qu~ é da 
poetisa tudense Carmeliña, que hai 

anos c;oincidíramos nun festival de 
poesía na vila do Tegra onde reci
tou un poema ·que me gostou moi
to; cheguei a casa, collin a guitarra 

; e-·púxenlle música. Outro dos te~ 
mas é unha letra popular de A 
Guarda: muller dun mariñeiro". 

De família de homes do mar, co
meza os estudosos de solfeo desde 
ben cátivo co inestre Alsírio Fer
nández en Santa María de Oía, fi: 
nado recentemente que fora direc
tor da Banda de Música Popular de 
Mougás, onde Seli chegou a tocar 
o saxofón. Amplia os estudos inu
sicais no. Conservatório de Santia
go de Compostela de harmonía, 
contrapunto e ·guitarra, p~rale'la
mente con Filosofía e Letras. 

Segue a dicer "ne.sta ocasión ti
ven a axuda dun gra.n músico ar
xentino afincado en Vigo, Jorge 
Foscaldo, que me fixo todos os 
arregros, a man direita deste traba
llo". 

O plastico contén oito temas on
de están presentes o mar, a nosa te
rra, o seu avó, os problemas so
ciais . . 

Galiñas douro conta o autor 
"desgraciadamente ten história es-

tes dias coa guerra do Golfo", ·con
. tinua dicendo "levo anos soñando 

que isto ia suceder. Nas tertúlias 
entre compañ~iros que estudaban 

AS BALEAS DO MAR QUE ·SE DI DE CORRUBEDO 

As tormentas e galernas nunca fo
ron cousa boa, ainda asi, desde 
sempre houbo xente axexando.cara 
a praia pola xanela, en plena tor
menta, por ver se o mar botaba al
gunha. cousa. 

Os areais da Galiza coñeceron a 
moitos praieiros, )\entes que se adi
can a perc9rrer as praias por ver se 
o mar cuspe algo máis que argazo . . 
Este ofíci9 é tan antigo, quizais, 

· como a intersección home e mar. 
Ternos constáncia documental 

de que hái cincocentos anos esta 
prática era habitua) no mar que se 
di Corrubedo, ainda que supoñe
mos que o seria en toda a costa. Os 
viciños ·estaban á expectativa do 
mar, que a maior parte do tempo 
andaba .bravo e con grande forza, 
xa que del saían todas as "quebras" 
de naos e navíos, que eran recolli
das con devoción (por aquilo de 
que quen garda sempre ten), ade
mais toda caste de langostas, cen
tolas e peixes, morros ou médios 
vivos. Pero quizá o máis irriportan
te que saíá do mar, a causa do 
grande aproveitamento e a cantida
de de matéria prima que aportaban, 
eran as baleas. · · 

Por suposto, daq·uela, as baleas 
serian m.oito máis abundantes ca 
hoxe e ·de seguro que as águas do 
mar de Corrubedo serian visitadas 
pola hoxe xa extinguida balea bas
ca, do xeito que o aproveitamento 
das baleas era un feíto máis ou me-

. no& habitual e, .polo que se tira do 
documento, algo que sabían ben 
como facer. Unha testemuña duns 
sesenta anos, declara nese mesmo 
documento, ter visto sete ou oito . 
baleas mortas na sua vida, outra 
testemuña 'duns cincuenta anos 
lémbrase de ter visto cinco, ou se
xa, veñen saindo a menos de unha 

. cada dez anos. Algunhas chegaban 
inteiras, outras partidas, mortas ou 
médio vivas... · . 

Daquela, e até o século XVII, a 
actividade da caza da balea na no
sa terra tiña lugar nos portas ao 
Norte de Fisterta, polo que non se
ria de estrañar que moitas das bale
as que chegaban a~ praias fosen 
animais perdidos polos bafeeiros, 
ou quizá feridos ou arponeados por 
eles. Este fenómeno está documen-

A:LÓPEZ 
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tado na Gascuña francesa, onde vi- · 
vían aproveitándose das baleas que 
perdían os balee.iros basco-france- · 
ses no Golfo de Biskaia. Non apa
receron probas documentais, até o 
momento, que indiquen que a caza 
daquela fose praticada ao Su! de 
Fisterra, sen .embargo encontramos 
entre os topón!mos de Corrubedo · 
os de: Praia de Valieiros, ensenada 
de Valieiros e ponta de Valieiros. 

Os paisanos daqueles tempos es
taban afeitos a aproveitar as baleas 
xa que algunhas testemuñas do 
mesmo documento afirman que as · 
cortab¡,rn, derretían e levaban ca
chos para casa, quizá para aprovei
tar os osos utilizándoos coma tra
bes, banquiños, cancelas ou sim
plesmente valados, como foi cons-

tarado noutras.partes de Galiza. 
Nos tempos de hoxe, perto do 

fin do milénio,· a história algo cam
biou. O mar de .Corrubado quizá 
siga ·a ser tan bravo coma antes, e 
as tormentas de cando en vez to
man folgos. O oficio de praieiro 
seg.ue vixente pero· con moitas es
pecialidades (praiaestudoso, praia
footi ng, praiasurfing, etc.), as 
''.quebras" das naos e petroleiros 
son inevitábeis, ainda que menos 
frecuentés ca antes (en todo caso o 
metal non chega á praia) peixes de 

. t.odas clases non saen porque non 
se pescan case nen co11 rede, lixo 
si, o mar cuspe bastante, porque xa 
é de mais. Pero ·º que segue a sair 
son baleas. 

Hai unha · especialidade de 
praieiros que as busca!l polos are
ais, son persoas ·algo encorbadas de 
fitar para o chan se.guindo o rasto 

· dun óso rillado por un can solitá
rio, de mirada adestrada a dis'tin- . 
guir calquer bulto na 'outra beira do· 
areal. Búscadores de tesouros con 
chupa de Melville, agardan tQpar a 
balea bqmca en calquer re.cuncho 
da costa. Ao final, voltan ao areal 
que a história rriarcou no mapa cun 
alfinete, aquel onde o mar bota os 
grandes peixes. 

Desta vez, o mar que se di Co
rrubedo e a tormenta non levaron 
ledícia aos corpos dos · viciños, por- · 
que ninguén aproveita xa a graxa 
nen os cachos do cetáceo, como 
moito algunha peza ósea para un 
museu, as medidas anatómicas ou a 
autópsia. O mar sacou mágoa, cus
pi u o corpo inerte dun pequeno 
chacalote, seccionado regularmente 
polo paso dunhas teimosas aspas de 
hélice de navio, que nonse quixo 
afastar a 'tempo do seu tenro\ ser. 

Os praieiros de hoxe, as contrá
rio que os de antano, non se ale
gran poio descobrim.ento, senón 
que pensan na dor do leite presio
nado por saif dos tetos da fémia 

· cara a unha gorxa que agora só co
me area; miran no pequeno o desti
no dun mar seccionado polas aspas 
dun aparente progreso. Están tris
tes ao ver que o_ sacrificio non ser
ví~ nen para que alguén ' invista 
uns poµcos pe~os no seu estudo, 
están tristes porque do filio do 
grande peixe do pasado só' queda
rá, ' CO tempo, un f~dorento cacho 
de carne podre, interrompendo a 
contínua franxa areosa, agardando 
a que outra tormenta maís forte o 
arraste aos areais . submariños do 
mar que se di de C~rrubedo. • 

químic~s, Física dicíalles -tanto es
tudar e tanto leite se ao final para 
destruimos nós mesmos. Naquela 
fixen este tema denunciando as 
guerras, a todo o mundo que pensa 
facela, en gañar cartos pero para 
destruir. Iso está aí. · 

Aos mariñeiros tampouco os es
q uece, neste elepé adícalle unha 
canción desaparecidos hai pouco 
máis dun ano nas Azores no tráxi
co acidente do pesqueiro guardés· 
Velasco Ir'. Pensando na sua dona 
homenaxea as mulleres "Por tí". · 

O longo da sua vida profesional 
actuou en Barcelona, Gerona, Ma
drid, Vizcaia, en Galicia e no es
tranxeiro en Portugal e América, 
neste último continente en Santo 
Domingo e Puerto Rico. 

A finais de Decembro do 1990 
apresentou o seu traballo discográ
fico no seu pavo natal de A Guar
da con motivo dun festival anti
droga, destacando o tema. Por que 
será?, un balada contra a droga e 
pola paz. · 

Estes dias que sai o di co ao 
mercado continuará apresentán
doo pola nosa terra o resto da pe
nínsula. • 

Pablo 
Milanés 
proibido 
no Salvador 
.E moreno, de lentes, músico poe
ta. Faise acompañar dunha guita
rra nua, faladora e insolente. Chá: 
mase Pablo Milané e naceu en 
Cuba. 

Ainda que o anterior emella unha 
notificación policial de persecu
ción e captura, non o bu quen no 
país porque non poderán achalo; o 
govemo alvado'reño non permitíu 
o ingre o do cantautor cubano, que 
realizaría dua pre entación artí -
tica nu11 hotel e nun estádio da 
capital o fin da emana pa ada, no 
marco do "Segundo Concerto 
Centroamericano pola Paz''. 

A razón da proibición non fo
ron explicadas s uficientemente: 
non poderemo aber e impediron 
a entrada dun cubano que fai mú
sica, ou dun mú ico ingular, in
clasificábel e orixinal, que fala so
bretodo do amor, da tenrura ou do 
fracaso . O consul sa lvadoreño en 
Nicaragua, encarregado de outor
gar o permi o de entrada (pois Cu
ba e O Salvador non manteñen ou 
Ministro de Exteriores, Pablo Mi
lanés xamais entraría no Salva
dor". E o Canciller, Pacas Castro, 
querendo aparentar inocéncia ou 
candor, puxo de manifesto a sua 
bárbara hipocresía;. "eu non sei 
quen é ese señor'', dixo, e dun plu
mazo borrou 30 anos da história 
latinoamericana contemporánea, e 
a . influénci'a da revolución cubana 
e da música dese país en tres xera
c ións cons&:utivas. 

Pudo máis o medo que a racio
nalidade, e o govemo non quixo 
asumir o risco potencial que supu- • 
ña un cantautor e a sua poderosa 
equipa de 17 (dezasete) cubanos, 
(entre os que habia todá sdrte de 

. técnicos·, músicos vo_calistas, e os 
seinpre perigosos periodistas), ac
tuando duas horas frente a máis de 
20.ooO persoas. • 

'• 



ACTOS 

A elas e a Cunq m~iro 

Representacións d\:! Uvegá tea
tro o 24 de Xaneiro en Cesuras, 
15 de Febreiro en Noia. 

Cine Clube 
Padre Feijoo 

De Ouren e proxectará as se
guinie pelícualas: 
31 de Xaneiro "Mash" de Ro
bert Altman Sesión ás 20,30 h. 
e 23 h. 
7 de Febreiro. "Ra homon" de 
Akira Kuro awa. 
14 de Febreiro "f'ando e Lis" 
de A. Jodorowsky. 

Cea para dous 

Repre entacións de Uvegá-tea-

Manuel Faca! mostra os seus 
último traballos na Galeria 
Trinta onde exporá até o próxi
mo 23 de Febreiro. Manuel que, 
como nos dixera nunha ocasión, 
en Catro Vemos, considera ca 
confianza nun mesmo hai que 
conquerila através do tempo, 
dun tempo , é xa un inmortal. 
Coidamo , ne ta , que -ao mar
xe da profundidade da sua obra
º eu currículo é desesperante, 
po to que non hai lugar no mun
do onde non e ti vera. Dicer tan 
só que para entendelo hai que 
ollar a intención e a inten idade 
do eu e pazo convertido en 
pre enzas. 

' A ca a do afogado ' 
cha e a ponto para a úa e trea 

no Principa l. Miguel-Anxo, 
quen por vez primeira fará a úa 
aparici n en e cea como au tor 
teatral, ácha e fe li t: . relevante 
lírico galeg poderá, por fin, le
var adiante unha da ua múlti 
ples faceta . , ·e todo ae ben, 
abrir un n vo o o no mundo da 
e cea en Gal iza. 

a Galería Sargadelo foi 
pre entado o libr de Lui Ro
dríguez Míguez, "Contos de 
milagros de Ribadela", que foi 

tro. Dia 25 de Xaneiro en Be
tanzos, dia 26 en Sada e l de 
Febreiro en Sada e 16 do mes
mo mes en Teo. 

Saf~s fotográficos 

O grupo de audiovisuais "Olio 
de Vidro" da A.C. Alexandre 
Bóveda, organiza para este cur
so a atividade fotográfica "Safa
ris fotográficos". O primeiro de
les realizarase co gallo do an
troido de Viana de Bolo, o 10 de 
Febreiro. A saida terá lugar do 
Obelisco ás 8 a.m. Para reserva 
de prazas dirixirse ao local da 
Federacióñ de Asociacións Cul
turais, rua Emilia Pardo Bazán, 
25-1 º esq. Tfno.: 24 43 55 de A 
Coruña. O custe da viaxe é 
2.000 pesetas, excluida a comi
da. Aportarase documentaciyon 
sobre o Entroido de Viana. 

CHELO 

presentado apor Xosé Ramón 
Barreiro Femández, quen reco
ñeceu ca fónnula de ollar a sin
gu laridade compostelán polo 
autor "é válida". 

E aí está Miguel Cáncio, que 
mantén unha loita incan ábel 
por conquerir novos logros 
aperturi ta no eo da ocieda
de. Agora, no Ateneo de Ma
drid, onde foi convidado para 
participar como ponente . Ali 
apre entara e, tam én, o 'Mani
fe . to polo Cambio na Universi
dadc, en E paña". 

A revi ta "Olisbós, o aman
te da palavra ', Facultarle de 
Fi·loloxia, Praza de Mazarelos , 
/número. 15703 Compostela.+ 
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CONVOCATORIAS . 

.I Prémio · 
d~ Teatro Galego 
Rafael Dieste 

Bases: 
Co propósito de fomentar a 
criación de novos textos dramá
ticos no noso idioma, a Deputa
ción da Coruña convoéa o 1 Pré
mio de Teatro Galego "Rafael 
Dieste", de acorde coas seguin
tes bases: 

1.- Poderán optar ao prémio 
todos os autor.es de calquer na
cional idade, con obras escritas 

· en língua galega. · 
2.- As obras serán in.éditas e 

deberán estar concebida:·;' pára a 
sua representación en recintos 
teatrais; a temática e a exten
sión serán libres. 

3.- A obras apresentadas por 
quintuplicado, mecanografadas 
a dobre espácio, por unha só ca
ra, e debidamente grampadas ou 
encademadas, achegadas de so
bre cerrado, no que conste o tí
tulo da obra e o lerria do autor, 
contendo no interior o seu nome 
e apelidos, domicílio e número 
de teléfono. 

4.- As obras deberán enviarse 
en sobre ou paquete cerrado, no 
que se faga cónstar: I Prémio de 
Teatro Galego "Rafael Dieste", 
á Deputación da Coruña, Alfé-

. rez provisional s/n, e incluíndo 
no interior do mesmo, o sobre 
cos dados persoais do autor. 

5.- O prazo de admisión de 
orixinais inícia o dia seguirite 
ao da publicación destas bases 
no Boletín Oficial da Província 
e finalizará tra.nscorridos tres 
meses. 

6.- Establécese un prérnio 
único dotado con 500.000 pese
tas. 

7.- O xurado constituirase de 
acordo cos critérios que no seu 
momento se determinen pola 
área de Cultura desta Deputa
ción e a sua composición darase 
a coñecer no acto de entrega 
dos premios. · · · 

8.- A Deputación resérvase o 
direito de publicar a obra pre-

EXPOSICIONS 

, Manuel Facal 

Pinturas e gravuras recentes. Na 
Galeria Trinta-Manolo Allué. 

Femández Mazas 

Debuxos e grabados na Galeria 
Sargadelos de Ourense 

Quessada 

Pinturas na Sala de Arte da Cai
xa Ourense 

Descamps 

Oleos e pinturas do belga Des
camps no Ateneo Santa Cecilia 

.miada, podendo promover un 
convénio entre compañías tea
trais galegas para a montaxe. e 
representación da· obra, sen que 
isto supoña unha compensación 
complementária para o autor. 

9.- As obras non premiadas 
poderán ser recollidas no prazo 
de dous meses, contados desde 
o día seguintc ao da publicación 
da decisión do xµrado . Os orixi
nais non reclamados serán des
truídos, unha vez 'transcorrido o 
prazo previsto. , 

10.- A participación nesta . 
convocatória supón a total acei
tación destas bases, sendo a de
cisión do xurado inapelábel. • 

1 Certame de 
Fotografía Deportiva 

De acordo coas seguintes bases: 
1. Participantes. ·Poderán to

mar parte rieste ·concurso todos 
os residentes na comunidade 
autónoma galega,..-

·2. Tema. O ámbito de Depor
te para Todos no munícípio. To- _ 
dos os motivos que circunden 
os xogos popullares e tradicio
nais, festas deportivas tradicio
nais, o ócio e a recreación de
portiva, as actividades recreati
vas e deportivas na naturez.a. En 
xerál o mundo da actividade de
portiva dende a óptica popular, 
recreativa e lúdica dentro do en
lomo municipal. 

3. Obras e presentación. Ca
da participante poderá presentar 
.un máximo de 3 fotografías en 
branco e negro e/ou en cor. 

O tamaño das fotos estará 
comprendido entre un mínimo 
de imaxe fotográfica de 18 x 24 
cm. e un maximo de 30 x 40 cm. 
e sen· nengun- tipo de montaxe. 

Ao dorso figurará o título e o 
lema do conxunto. 

Cada envio virá achegado 
dun sobre cerrado co lema, no
me, apelidos e enderezo do con- . 
cursante no seu interior. 

4. Envíos e prazo de recepción 
de traballos. As obras debida
mente embaladas remitiranse an-

de Marín . 

Manuel Izquierdo 

Pinturas frescas. Na Sala de Ar
te da Caixa Vigo. 

Felix Antonio 

Pintura. Até 6 de Febreiro. Na 
Nova Sala de Exposicións da 
Caixavigo. 

Xurxo Villar 

Na Sá da Caixapostal de Santia
, go. · Aguarelas. 

tes do 31 de Xaneiro de i 991 a: 
Excma. Deputación Provin

cial da Coruña. Sección de Cul
tura e Deportes 

Riego de Agua, 37 
.15001:. A.CORUÑA 
5. Xurado . O xurado estará 

composto por representantes de: 
Sociedade Fotográfica de 

Ferro! 
Asociación de Fotógrafos 

Profisionais de Galiia 
Asociación de Fotógrafos de 

Prensa de Galiza 
Sección de Cultura e Depor

tes da Deputación. · · 
O xurado estará -presidido po

lo Presidente da Excma. ~puta
ción ou persoa en quen delegue. 

6 . Fallo. Os prémios serán fa
llados no prazo de 15 dias a 

. partir .da data límite de entrega 
de fotografías. 

7. Prémios 
Prémio de honra. 75 .000 pta. 
Primeiro prémio. 30.000 pta. 
Segundo prémio .. 25.000 pta. 
Terceiro prémio. 20.000 pta. 

(Branco e Negro/cor). 
·8. Exposición e entrega Cie 

prémios. As· fotografías selec
cionadas serán expostas na Sala 
de Exposicións da Excma. De
putación da Coruña durante o 
mes de Febreiro-. O día da inau
guración coincidirá'" co·a resolu
ción e entrega de prémios. 

As fotografías premiadas · 
quedarán en propiedade da Exc
ma: Deputación da Coruña, que 
poderá .reproducilas e publicalas 
citando sempre o I]Ome do autor. 

9: Devolución das obras. As 
fotografías poderanse retirar os 
15 dias despois do remate da ex
posición. A partir do 15 de Mar
zo de 1991, entenderase que as 
obras non recollidas foron doa
das polos ·autores á Excma. De
putación da Coruña, que poderá 
dispoñer libremente delas . 

10 . . Varios. O feito de partici
par neste Concurso, supón a 
aceitación das présentes bases . 

Os imprevistos que-pudesen 
surxir resolveránse a critério da 
organización e do xufac;lo cando 
este quede constituído. + 

Curso 
. sobre a LOXSE 

Dentro da Escola de Dinámica 
Educativa, organizada pola Co
misión de Cultura do Concello 
de Fene, vaise iniciar o 5 de Fe
breiro no Coléxio Público "A 
Xunqueira" (San Valentin). A 
matrícula finaliza ir 31 de 
Xaneiro. Terá cinco sesións de 
duas horas de duración cada un
ha. As sesións celebraranse un 
día á semana (tüdos os martes) 
a partir das 18,30 h. e no perio
do· comprendido entre o 5 de 
Febreiro e o 5 de Marzo. 

Entre os temas a tratar inclú
ense: Estrutura <;lo sistema edu
cativo actual e do proposto no 
Proxecto para a reforma; os 
princípios básicos da reforma; 
vocabulário da reforma, finan
ciamento; papel integrador dos 
pais;·. papel e vaoración dos · 
alumnos/as na Refonna; a for
mación do profesorado, condi
cións laborais dos ensinantes; 
repercusión do proxecto da re
fonna e avaliación. • 

Enerxia solar 
Convocatória d.e becas do Cen
tro de Estudos da Enerxia-Solar. 
Para cursar, durante o ano 1991-
1992, e en rexime de ensino a 
distáncia, os estudos conducen
tes á obJeÍlción do diploma de 
Proxectista-lnstalador de Ener
xia Solar. 

Requisitos. Ter cumplido os 
18 anos (sen limitación de ida
de) e posuir, como mínimo, es
tudos a nível de BUP, FP ou 
equivalentes, valorándose ou 
tros níveis. 

Os aspirantes, para obttfr os 
impresos de solicitude, deben 
dirixirse a· Censo/ar (Avda. Re
pública Arxentina, 1 41011 Se
villa) indicando as suas ciréuns
táncias personais, situación eco
nómica e motivo polo que se.in
teresan polo tema da Enerxia 
Solar, antes do 30 de Abril do 
presente ano. • 

ANUNCIOS DE BALDE · 
Vendo piano Baldwin, 8 anos, 
425.000 pta. Preguntar por Chus 
nos telf.: (986) 84 29 40 - 85 57 
29 

Clases de xadrez. Todos os 
venres a partir das 6 da tarde na 
Asociación España-URSS de 
Vigo. Máis infonnación no 986-
22 44 57 . 

Aos concellos de Galiza contra 
o lume. Solicitade á Conse11aria 
250.000 pesetas por hectárea, 
segun e partindo da extensión 
total d~ cada muhicípio. 

Vendo enxámios en produción. 
Abellas do país. Varroa tratada. 
Colmea perfeición con cámara 

de cria. 11.000 pta. Tfno. 
( 981) 899931. 

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

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

Andando a Terra 
Unha ~scobna dos mellores traballos xornalísticos de 

Manuel Maria realizada por M. Pilar Garcia Negro e 
· . Miguel Mato Fondo 

.... 
. 1 

1 



-

- - _t;. 

- . 

_A_N_o_x_1_v_•_2_4_D_E_X_A_N_E_l_R_0_•_1_9_9_1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· N_~_4_6_2_•_A_P_D_0_._1_37_1_· ~(V_IG_O_:_) 

IDEAs 
Unha miskita e unha i.ndixena peruana .na defensa das culturas multiétnicas 

Os 500 anos de Mirna e L·udmila 
MANUEL VEIGA 

-a uizá porq~e son mulle
res e tamen porque son 
do Sur, xente de abai

xo, transmiten calor e comuni
cabilidade, · nestes tempos de 
arrogáncia. Ludmila Chirícente 
pres_ide unha das confedera
cións de comunidades indíxe
,nas do Perú. Mima Cunning
han é miskita, da costa Atlánti
ca de Nicarágua polo tanto . 
Ambas son o motivo dun acto 
que promove o Clube Cultural 
Adiante. Recén veñen de parti
cipar en Sítio Distinto, progra
ma de Antón Reixa que q TVG 
emitirá o próximo dia 31. 

"Non vimos a botarlle en ca
ra a ninguén o feíto da con
q!Jista hai quinientos anos, si
nala Mima. Nasa non foi a idea 
deses actos. Pero irnos apro
veitalos para reclamar os direi
tos dos povos indixenas cara o 
futuro". 

Mima, con ser ainda nova, 
nótase moi feita no diálogo, 
non en balde é unha das 48 di
putadas do parlamento rexio
nal indíxena e unha das tres 
que representan a estas comu
nidades no Parlamento de Ni
carágua. Como militante sandinista des
minte o tópico de que todos os miskitos 
son. contrarrevolucionários. "Eu fun se
cuestrada e torturada pola contra. O que 
pasou, sin.ala, foi que en 979 erguéronse 
moitas espectativas entre os miskitos, fa
lábase de cámbio e isa criou esperanzas. 
Foi coma se se destapc;ira unha ola a pre
sión que levara pechada 400 anos, pero 
non fumos comprendidos ao princípio po
los sandinistas, que nos trataron desde a 
sua perspectiva de etnocentrismo mesti
zo. Mostraron moitas reticéncias á nosa 
autonomía e daquela bastantes miskitos 
fóronse á guerra. En 1983 comezou un 
debate na FSLN sobre este tema e en 
1985 apr-0bouse un proxecto de autono
m ia, que foi discutido casa por casa, e 
que recoñet:ia a Nicarágua como unha 
nación multíétnica. En 1990 criouse o par
lamento rexional, pero o novo governo né
gase a recoñecer o direito a 
que administremos os nasos 
próprios recursos". _ 

Na Costa Atlántica viven 
seis étnias indíxenas, incluidos . 
os negros descendentes dos 
esclavos. Esta estensa 'área 
que abrangue a metade do-te
rritórío nicaraguano e na que 
vive o 10% da povoación foi 
colonizada polos ingleses. "As 
compañías bananeras chega
ron a construir aqui ferrocarris 
que desmontaron ao mar
char", sinala Mima Cunning.:· 
han. O 87% da povoación é 
analfabeta e moitos lugares 
carecen de luz e· auga. Esta 
semana expira o prazo outor
gado polos indíxenas ao go
verno de Violeta Chamorro pa
ra que recoñeza o Parlamento 
rexional. 

A UNO preferiu criar un Mi
nistério da Costa Atlántica, qui
zá lembrando que esta zona 
tora a reserva do somocismo. 
"Através da Fundación Alianza 
para o Progreso (organismo 
norteamericano para a incidén
cia en Latinoamérica durante 
os anos sesenta e setenta) di
señaron unha política coa que 
pretenderon alonxarnos do 
que estaba á s_uceder no resto 

do pais, é dicer, da revolución .. Pero· hoxe 
as causas cambiaron, os indíxenas quere
mos que se nos recoñezan os nasos direi
tos e iso non quer dicer, nen moito menos, 
que sexamos contrarrevolucionários". 

Sendero Luminoso · 
lévanos pola forza 

"A invasión española desorganizou as éo
munidades nativas, arrinconounos", afir
ma Ludmila Chiricente, muller de rasgos 
nidiameote indíxenas que . porta bata lon
ga, . collares e zapatillas deportivas. Ela é 
unha entre os seis millóns de indíxenas 
que habitan no Perú , pais que en conxun
to reune a máis de 20 millóns de persoas. 

Antón Reixa, que presenta o acto, repite 
a modo e cunha surrisa que pronto e co
rrespondida pola peruana, as· perguntas 

que o público dirixe a esta. Lúd
mila fala, pero non de todo ben, 
o español. En Perú ademais 
desta língua son amplamente 
utilizadas, polo menos outras 
duas: o quechua ~ o aimara. "A 
primeira lei que nos favórec_u foi 
a de Velasco Alvarado, afirma, 
pem en .xeral os políticos só se 
acordan de nós para facer pro
mesas eleitorais. Gastan cartas 
en propaganda, pero non en fa
cer escalas, estradas ou hospi
tais". "Nós non estamos cos po
líticos, resalta Ludmila, o que 
queremos é que se recoñezan 
as nasas costumes, a nasa lín
gua. Non agardaremos por 
máis tempo a que veñan na• na
sa procura soldados do exército 
para que nos alistemos ou de 
Sendero Luminoso, para levar
nos á forza". 

"Sendero, recorda,. levouse a 
un tillo meu que estaba en 
cuarto ano de secundária e ma
tou aos líderes das hosas co
munidades . Din que queren 
cambiar a sociedade, que tran 
ideas boas , eu non estou en 
contra, pero non nos perguntan 
se nos gustan, queren unificar, 
impoñérnolas pala forza . Asi 
non van governar nunca. O 
exército fai o mesmo. Ninguén 

pergunta. Cando viñeron a buscarme á 
miña casa os de Sendero, díxenlle: pousai 
aí a escopeta e falernos. O que fai falta e 
diálogo e que nos respetemos todos". 

O machismo trouxérono 
·os invasores 

Ludmila é ademais presidente dun grupo 
femenino indíxena ~ culpa á cultura mesti
za -da invasión de traguer con ela o mal
trato ás mulleres. "As nosas aboas de
cian que antes non se golpeaba ás mulle
res. Aos homes non lle gustaria que os 
golpearan. Por que ternos que facer iso? 
Por que ternos que copiar iso? 

Mima, pala sua parte, relata unha expe
riéncia diferente. "Entre os miskitos tamén 
habia machismo e eran os homes os que 

- mandaban". 

A política peruana 
ésuxa 

"A política peruana é suxa, afir
ma Ludmila, pero nós busca
mos o cámbio pacificamente, 
por iso construimos organiza
cións populares, para que os 
indíxenas non señamos trata
dos como animaliños e par.a 
que os noso tillos poidan estu
dar, como os dos mestizos". 

"Aos miskitos ate nos daba 
vergoña selo, sinala por último 
Mima. Hai cinco séculas as 
mulleres negábanse a parir ti 
llos dos conquistadores. Estes · 
500 anos son de duelo, por 
que· aqui non ·houbo un fecun
do maridaxg_, un simple encon
tro efltre duas culturas, como · 

· din, senón que unha foi oprim·i
da pala outra. Nós non cele
bramos iso, pero irnos aprovei
tar para facer congresos, bai
les, cantaremos ... e_'esixiremos 

. que se recoñezan as nosas rei
vindicacións .globais, non só a 
de que somos pobres, .senón 
tamén a · de que vivimos en 
paises multiétnieos, onde · nin
guén é súperior ao outro". + 

TRES EN RAIA 

FUTURO 

XOSÉ A. GACIÑO 

P ensabamos que "a conversión 
de Rúsia" o remate da guerra 
fria, a desaparición dos dous 

grandes blocas militares, abrian un cla
ro futuro de esperanza, de liberdade e 
solidariedade. Grave pecado de euro
centrismo. Facíase a análise apresura
da de que o benestar e a tranquilidade 
en Europa significaban o benestar e a 
tranquilidade de todo o mundo, coma 
neutros tempos os problemas da Euro
pa, se convertian en problemas -gue
rras- mundiais. Nen sequer atendia
mos ao sinal que nos estaba a dar o 
Terceiro Mundo e a sua invasión mi
gratória do vello continente. En calquer 
caso, a guerra aberta n.o Golfo Pérsico 
está a demostrar de novo que a Euro
pa deixou , posibelmente desde ha i 
tempo, de ser o embigo do mundo. 

Especialmente penoso ten sido o pa
pel europeu na preparación desta espi
ral de violéncia posta en marcha no 
Golfo. Atentos a acatar a decisión nor
te-americ§ma de non apresentar fisu
ras nunha postura comun de firmeza 
frente a Iraq ,- os governos europeus 
deixaron pasar a oportunidade de tra
ballar seriamente pola solución nego
ciada. E agora todos estamos involu
crados nunha guerra surp rendente , 
que ainda non sabemos as graves 
complicacións que pode ter e os abis
mos de entendimento que vai abrir con 
todo ese complexo mundo chamado a 
nación árabe , que tampouco soubo, 
nesta ocasión, resolver por si mesma 
os seus elilfrentamentos internos. 

Sen entrar agora neutras frustra
cións desa esperanza coa que abria
mos hai un ano o calendário -a frustra
ción da perestroika soviética , por 
exemplo-, a guerra do Golfo non é pre
cisamente a mellar maneira de come
zar un futuro de esperanza. Máis ben 
parece unha forma catastrófica de vol 
ver ao pasado. • 

VoLVER AO REGO 

A o parecer as forzas multinacio
nais (que son algo máis qu~ os 
garda xurados das empresas 

multinacionais) tiñan a misión de ga
rantir o suministro de petróleo de Ku
wait, para .evitar sobresaltos na econo
mia ocidental . 




