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Retrasos de até tres anos en pagar teñen arruinado moitas pequenas empresas 

A XUNTA' MAL PAGADORA 
A lentitude da Administración para resolver expediéntes de Obras e subvencións atropella a economia · 

de pequenas -e medianas empresas abrigadas a recorrer ao -crédito para non desaparecer. 

Tribuna 
pala Paz, 
para que os 
leitores · 
reflexen as 
suas opinións 

A pasividade é unha arma, tan 
forte como a censura, para os 
que non queren a paz. Desde 
todos os pontos cardinais, des
de cada persoa, colectivo ou 
asociación, indepengentemente . 
dos obxetivos para qs que teña 
nacido, é posíbel _!11anifestar a 
opinión a prol da paz. Eses ac
tos non deben quedar en silén
cio ou difuminados entre unha 
marea de propaganda . l 5 . 

Noentanto, a Xunta non dá executado~o diñeiro pe que dispón. 

Xosé S. Agra, 
un amigo 
de Fraga, 
proprietário 
dun arsenal de 
armas .. 

O pasado 8 de Febreiro cele
brouse na Coruña, . xuízo contra 
o Alcalde de Noia, Pastor Alonso 
Paz, por un presunto delito de in
xúrias e calúmnias contra Xosé 
Suárez Agra, do. que foi absolto. 
O motivo da denúncia naceu 
dunhas declaracións, feítas por 
Pastor Alonso Paz: "E unha pe-

. na que os servizos da Adminis
tración estexan a favor dos ma
fiosos de turno". 7 

' . 

P,az Lamela: 
'Os governos 
sempr~ 

pensan que , 
a cultura 
é gratis; 

Paz Lamela, Directora Xeral de 
Cultura, ten xa unha experiéncia 
longa na administración autonó
mica, onde ostentou a responsa
bilidade de .política lingüística. 
Pedagoga e galeguista, como 
ela mesmo se define, Paz La
mela aborda un ano de balance 
dunha política cultural sempre 
no ponto de· mira das críticas, 
nomeadamente no terreo das 
subvencións. 12-13 
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Fraga 
toma 
como referente 
unha Galiza 
imaxinária e 
sen problemas 



PEPE CARREIRO 

Acusan a iritermediários do 
.proceso de se .beneficiar 

ilegalmente dos cartas retidos 

A Autonomia 
paga con 

anos 
de retraso 

A. EIRÉ • G. L. DE TENA 

" A proverbial tardanza da Xunta en 
pagar as facturas produce gravísimos 
perxuícios aos administrados, que ven 

· frustrada unha das principais 
esperanzas da descentralización 

administrativa. 

O mundo dos compromisos eco
nómicos divídase en dous: a 
Xunta e os outros. Particulares e 
empresas están obrigados a sal
dar as suas débedas sobre pra
zos fixos, pero nunca saben can
do pagará a Xunta. Até tres anos 
se pode tardar en cobrar un ser
vicio, unha obra ·ou unha subven
ción do Gov.erno Autonómico. En 
só oito anos de vida, a lenda de 
mal pagadora da Xunta acompá
ñase cos trofeos de várias pe
quenas empresas arruinadas. 

A trarisferéncia de facenda é a 
xustificación central da reivindi
cación autonómica, o primeiro 
argumento pe Alfredo Brañas 
para esixir (1890) un governo e 
unha administración rexional. 
Ninguén discute a racionalidade 
dunha administración feita deste 
Compostela fronte á alienación 

centralista de ter unha empresa 
galega que perder tempo nun 
antedespacho ministerial en Ma
drid. Todo seria máis rápido des
de aqui. Máis fáciles de solucio
nar os atrancos, máis achegada 
a administración aos administra
dos, máis racional e flexíbel o ta
maño da máquina de governo. 
Pero a realidade é que as xes
tións eternízanse e os pagos tar
dan tanto como se a Administra
ción non fose deste mundo. 

Para unha pequena empresa 
que agarda cobrar dez millóns 
de pesetas, o calendário convér
tese nunha agonia. Os máis no
vatos peregrinan a San Gaetano 
cheos de razón. "O primeiro que 
pode pasarlle -comenta un inter
ventor- é que resulta punto me
nos que imposibel seguer os. pa
sos dun expediente atrancado. 

MALPAGO, OFÍCIO DE CACIQUES 
A fórmula da descentralización 
administrativa representada pola 
Autonomia, oferecérase históricamente 
como remédio contra unha facenda 
uniforme, imposta polo Antergo Réxime 
sobre espácios económicos de fasquia e 
comportamento distinto. Entre as 
espectacións que acorda a reforma do 
Estado, nengunha se pode comparar en 
plasticidade á de poder administrar un 

. orzamento próprio. A da Facenda, ainda 
que limitada, é a transferéncia que mellor 
expresa o feito político da 
descentra! ización. 

Nove anos despois, a administración 
autonómica ten dentro de si boa parte 
dos vícios de funcionamento contra os 
que nacer.a. Unha factura de quince 
millóns de pesetas apresentada por un 
contratista de obras pode viaxar meses e 
mesmo anos dun despacho a outro sen 
que nen a liquidación nen os anticipos 

previstos cheguen á conta acreedora. Hai 
cargos políticos que non perden tempo 
en circunlóquios e acusan de 
incapacidade aos funcionári6s. Por 
momentos caen incl,uso na tentación de 
comparar a eficiéncia desigual das 
administr~cións públrca e privada sen pór 
demasiada atención en que son eles 
quen governan esta máquina. E a obriga 
de r:nellorala non consiste só en 
multiplicar por sistema o parque 
informático de·san Gaetano. 

O governo de Fraga lribarne cambalea 
polas mesmas vias erradas dé Xuntas 
precedentes. Resolto a correxir con 
apocalíptica disciplina uns erros que 
apunta na canta.da psicoloxia do 
f.uncionário público, Fraga impón a moral 
dos maitines e da parva atragantada no 
bar de San Gaetano. No entanto, o 
funcionamento interno é lento e desigual 
o que obriga a moitas empresa,s e 

particulares acreedores da Xunta a 
recorrer a 9réditos caros para capear o 
temporal. E un viático de recurso xeral , 
que encarece os précios mentres 
benefícia ilegalmente a intermediários 
dos pagos, dentro e fóra da 
Administración. Unha orde de pago de 
miles de miilóns embargada por alguns 
dias un par de dias produce danos, pero 
tamén réditos. O dano cae sobre todo 
nas pequenas e medianas empresas, das 
que se apresenta coma adalid o partido 
que governa en Compostela. 

Pero ao mesmo tempo, o prexuício de 
morosidade e arbitrismo que rodea ·ás 
finanzas autonómicas fai as veces de 
papel engomado no que h;;tn pousar as 
moscas do clientelismo e do tránsito de 
favores: De feito hai departamentos que · 
engraxari con lama a catalina· dos pagos 
para poderen vender o calendário folla a 
folla aos acreedores. Arredor de que a 

Xunta pague tarde e mal, non só está a 
florecer un mercado de favores senón · 
que sobe os précios de canto contrato fai. 
Do mal pagador, a paga en cinsa. 

Asi, o dereito á facenda própria que 
reclamara Alfredo Brañas hai_agora un 
século non se realiza no senso próximo e 
de servício universal que el e outros 
antes arelaran, senón no de aumentar a 

, densidade dos mamparos de San 
Gaetanos para que prolifere con eles a 
reserva do 'favor caciquil. A diferéncia 
entre o servício público, a eficiéncia e a 
trarisparéncia, dunha parte, e a 
escuridade, ·a lentitude burocrática e o 
interese privado pola outra, equivale 
precisamente a distáncia que separ;;t aos 
que eren ou non eren na construción dun 
governo próprio. • 

. A ROSA TIBIA . 
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Fraga asina ... autógrafos. 

Pero ainda con agulla de marear, 
dará na: mar sen camiños do por 
aqui paso u e daqui xa saiu'' . A 
necesidade de cobrar ainda que 
sexa nas calendas gregas ali
menta a prudéncia por moito que 
non son raras as explosións. de 
acreedores airados que soen re
petir un argumento: se os conse
lleiros tardasen dous anos en co
brar o seu soldo, a Xunta derru
bariase. 

Como é posibel que unha má
quina administrativa que ninguén 
considera mal dotada (os pró
prios conservadores chámana 
excesiva e están resoltos a lle fa
cer recortes) poda demorar anos 
en dar cabo a un expediénte? 

Minoria de idade 

A primeira explicación que soen 
dar entre os que coñecen ben o 
mundo de San Gaetano e depar
tamentos subordinados, é a da 
minoría de idade. Un alto cargo 
do primeiro governo Albor defí
nea coma "unha administración 
feita de aluvión e sen moita aten
ción, na que os máis preparados 
non están precisamente entre os 
funcionários de alto nivel trasla
dados da Administración central 
e cun cincuenta por cento de in
terinos. Nos níveis altos de San 

SE o RETRASO 
PRODUCE REDITOS, 
A PELOTA DUNHA 
FACTURA POR 
OBRAS PODE 
ANDAR POLO 
TELLADO DURANTE 
MAIS DUN ·ANO 

DELMI ALVAREZ 

Gaetano non é dificil atopar quen 
non teña lido a Lei de Contratos 
do Estado". Como ben seria de 
esperar, os traballadores da Ad
ministración apuntan as respon
sabilidades de que a máquina 
non rode na conta das sustitu
cións de cargos políticos e mes
mo na inexperiéncia de moitos 
deles. 

Entre ún grupo de funcioná
rios, alguns deles con máis dun 
quinquénio na Xunta, a ironía 
apunta á existéncia dun "triángu
lo das Bermudas que atrae co 
seu magnetismo os papeis, de 
xeito que moitos desparecen pe
ro regresan despois dun ano". 

Pero as revoltas do corredor 
dos expedientes perdidos non 
son tantas como para pegar na 
Mar dos Sargazos. Tomenos as 
obras, por exémplo, que levan o 

31 por cento dos investimentos 
reais da Xunta. Cando hai crédi
to aprobado, un conselleiro ou 
alguén no que el delegue expe
de o ~ue se coñece por autoriza- · 
ción de gasto, que corre·sponde 
á primeira fase de execución. A 
fase seguinte comeza coa obra 
adxudicada. O contratista entre
ga a Administración certificados 
de ter realizado o traballo o que 
lle permite aceso ao curso supe
rior: fase O, tamén chamada de 
obriga recoñecida. As subven
cións atraves·an un proceso se
mellante. 

Pagados que non cobran 

Cando o acreedor da Xurita da 
cabo a este camiño, o consellei
ro de Economía autoriza b pago. 
A partir dese momento comeza 
outro trámite que non aparece ci
tado nos documentos de execu
ción. Para o acto físico de exe
cutar un pago, non hai literatura 
administrativa nen reflexións pro
fundas de catedráticos de facen
da pública. Pero para algo tan 
sinxelo como pagar unha factura 
hai que cruzar unha nova ponte 
ttavesa do castelo de Kafka. 
Despois que o conselleiro de Fa
cenda avalia un pago coa sua 
rúbrica, a estadística coloca o 
nome do contratista no rubro dos 
pagados. Pero o contratista non 
cobra. o conselleiro delega no 
ordenador de pagos e este 
transfire os cartos· a unha deter
minada conta de habilitación. 
Desde esta conta compre trans
ferir os cartos a unha determina
da conta de habilitación que ten 

O u TRAS 
ADMINISTRACIÓNS 
COMO A INGLESA 
OU A SUECA 
CONCEDEN 
AUTOMATICAMENTE 
SUBVENCIONS, 

·-SOBRE 
ORZAMENTOS . 
RECOÑECIDOS, 
'€ TÓMANSE DOUS 
ANOS PARA 
INSP.ECCIONAR 

· que transferilos á conta corrente 
do beneficiário. 

"Nesa fase -acusa un conse
lleiro do anterior governo- é onde 
comezan a funcionar os extra-ti
pos. Todos os documentos están 
en regra e hai orde de pago, pero 
os acreedores aparecen por San 
Gaetano a recramar os cartos. 
Na habilitación hai contas millo-

. nárias ainda que deberían tender 
a cero, pois que eses cartos es
tán aí para seren pagados. $al
dos meios de cinco a sete mil mi
llóns de pesetas en centos de 
cantas correntes". Pero os admi
nistrativos devolven a pelota: " É 

Os pasos per~idos 
das facturas da administración 

Se vostede logra averiguar por
que se producen os retrasos nos 
pagos, avise, que lle dou de vez 
nomeamento de Secretário Xe
ral Técnico, afirma un alto cargo 
da Xunta. O Interventor dunha 
consellaria viña a dicer máis ou 
menos o mesmo. Pero ainda 
que sexan distintas as razóns 
aducidas, ninguén nega é a 
existéncia dos retrasos .nos pa
gos. A maioria dos funcionários 
consultados considera que "a 
responsabilidade non é dos tra
balladores senón dos políticos. 
Son eles quen teñen que marcar 
a prioridade dos traballos, quen 
ditan as ordes e poden ter apar
cados os expediente e dilatar os 

. tempos de· pago. Nos non irnos 
ir pedindo traballo, se che intere
sa o tema, axilízalo porque que
ras, senón; agardas a recibi( ins: 

truccións. As veces tes os expé- . 
dientes parados bastante tempo 
porque o xefe de turno non se 
preocupa de nada. Ese e o gran 
cancro da Administración". 

"Hai un feito real", afirma un 
sindicalista, "se non hai cartas 
para todos, sempre prevalece o 
interés do político por sobre o 
do funcionário". 

Os pasos políticos -

Existe tamén coincidéncia entre 
os funcionários consultados en 
que "o parón pode producirse · 
en calquer escalón". Un Xefe de 
Servício de Presidéncia recoñe
cia que "eu se quero podo ter 
aquí unha factura dias e -dias 
sen que pase nada", para segui
damente recoñecer que "cando 
preciso que mas tramite,n pron-

, 
. to, teño que ir a outros departa
mentos e interesarme personal
mente por élas". Ainda asi- a 
maioria considera que "o estan
camenlo sempre se produce 
nos pasos políticos". 

Tamén hai elementos obxecti
vos que poden retrasar o pago 
das facturas. Unha das causas 
é que "moitas veces os ..expe
diente.s están mal e hai que 
completalos. A maioria dos re
trasos veñen dados por este fei
to", afirma un Secretário Xeral 
Técnico. · 

Outros xustifican a demora 
dos pagos "en que, as veces 
non existe · suficiente tesoreriá, 
pois o Estado non fai as transfe
réncias". Como exemplo citan o 
mes pasado, cq traspaso. do In
salud, "cando toda a Consellaria 
de Economía andaba de cabe-

moita razón que voan miles de 
millóns dunhas cantas á outras, 
pero non se perda de vista qué 
cada vez que cambia a Xunta, 
hai conselleiros novos que corren 
a mudar de banco. Cos réditos 
deses bancos pagarianse ben 
os gastos dunha consellaria": 

Pero tanto para os retrasos 
por razóns burocráticas como 
para as intervencións arbitrárias, 
hai obviamente remedios. "O 
que eu faria seria situar persoas 
máis coñecedoras do entramado 
burocrático para lle dar informa
ción aos administrados -propón 
un Xefe de Servício. Para os que 
agardan a resolución dun expe- · 
diente, é un castigo coñecer en 
que situación está o seu trámite 
e moitas veces nó-s mesmos 
adoecemos por saber onde vai. 
Natu~alm.ente que falla a trans
paréncia, pero que administra
ción está disposta a asumila?" 

Entre acusacións de caciquisc 
mo e eleitoralismo, o Governo 
Tripartito tentara abrir un atallo á 
sua própria administr~ción coas 
subvencións de cooperación lo
cal que convocara na vésper<! 
das urnas. Para obras de até 
tres millóns de pesetas en con
cellos, a Xunta podia adiantar o 
oitenta por cento despois de cer
tificar o comezo da obra. Pero 
coa vitoria do PP, hai moitos 
concellos que ainda non percibi
ron anticipos nen liquidacións. 
Máis dun alcalde fraguista ten 
. reclamado a membros da Xunta 
denanterior a sua mediación pa
ra resolver o atraso ~o cobro. 

Hai quen o explica pola neuro
se de Manuel Fraga de intervir 

za, pensando que non ia poder 
pagara ó persoal sanitário. Pui
do ter sido o caos, e·todo porque 
Madrid non fixo a trasferéncia". 

Outras veces a dificuldade 
ven dada porque non están 
aprob_ados os Orzamentos e 
non poden "consignarse a nin
gunha partida. Pero cando máis 
tardan e cándo "pertencen ao 
exercício ar:iterior, non está ben 
o expediente e deben de ser 
convalidados polo Consello para 
poder pagalos. Ai todo depende 
da presa que queira darse o 
conselleiro". 

Pero hai tipos de gastos que 
non precisan un gran expediente, 
que hai parlidas aprobadas, hai 
tesorería... e nQn se paga. Non 
pagar a tempo trasmite a pior 
imáxe da Administraciónque po
de recibir un administrado. • 



absolutamente todo o que se fa
ga desde a Xunta. De feito, o re
traso dos pagos aumentou con
siderábelmente desde a toma de 
posesión do· novo governo que, 
doutra parte, nega terminante
mente a existéncia de retrasos 
artificiais no final do proceso: 
"Co novo sist~a informatizado, 
estamos en condicións de afir
mar que o término meio que per" 
manece un expediénte na inter
vención é de catro dias". Pero se 
o retraso pr0,duce réditos, a 
pelota dunha factura por obras 
pode andar polo tellado durante 
máis dun ano sen que ninguén -
se sorprenda. 

Hai realmente diferéncia entre 

o estilo de governo da facenda 
dunha xunta do PP á outra do 
PSOE? Carlos Mella, conselleiro 
plenipotenciário de economia 
con Albor gábase ·en público de 
que tiña todas as 'consellarias 
atadas con ronzal dunha man 
travesa no que a gastos. se refi- · 
re. "Aos poucos de estar na Con
sellaria presuinia con razón de 
ter unha Consellaria que funcio
naba como un reloxio. Para iso 
rodeárame de magnífica xen~. 
case todos funcionários do m1- · 
nistério de Facenda", explica o 
ex-conselleiro non seu recente li
bro de memorias . .E acrecerita: 
"O certo é que o invento funcio
naba, pero a sua presión era ina-

•. 

guantábel para os outros conse-
· flei ros, moitos deles puros afe
cionados ao manexo administra- · 
tivo e coa crenza de que con· to
mar a decisión política de facer 
algo, xa quetlaba feito. Carreño 
e Suárez Vence ·sabián que non 
era asi, pero interesáballes que 
seguisen na figueira. Xosé Luis 
Barreiro xa queria ir por libre e 
atizaba a protesta en canto tiña 
ocasión". 

O orgullo de estricto opositor 
de Facenda de Carlos Mella dera 
o paradóxico resultado de que os 
niveis de execución-dos orza
mentos da Xunta ficaban por bai
xo do que se estaba a reclamar 

. ao governo central. Por unha par-

- ' . 

SOLUCIONAR 
UN PROBLEMA 
QUE PODE 
ARRUINAR 
AECONOMIA 
DUNHA PEQUENA 
EMPRESA OU DUN 
PARTICULAR, 
NON ÉASUNTO 
QUECONMOVA 
A NENGUN 
DEPARTAMENTO 
DO ESTADO 

te, fenecian por desesperación 
pequenas empresas afogadas 
polas facturas impagadas da 
Xuntq. Pola outra, pelexábase 
desde Raxoi para que o Fondo 
de Compensación lnter-Territorial 
transferise máis cartos, tal como 
ven de lembrar Fraga no Parla

. mento. A for~ moral para recla-
marmos estes aumentos non ten 
o seu mellor aliado precisamente 
no feito de que se estean a man
dar ainda certificacións de gastos 
dos anos 86 e 87. 

A experiéncia de abreviar trá
mites do Governo Tripartito, é 
excepcional e recibe fortes críti
cas, en particular polo que ence
rraba de oportunismo electoral. 

bütras administracións como a 
Inglesa ou a Sueca conceden 
automáticamente subvencións, 
sobre orzamentos recoñecidos, e 
tómanse dous anos· para inspec
cionar a correción absoluta do 
expediénte. Os mesmos dous 
anos que a Administración tarda 
aqui en pagar, previa inspección. 
"O cambio de Xunta non trae 
grandes diferéncias -senténcia 
un técnico de San Gaetano-. A 
Administración é como un volan
te de inércia que despide a quen 
se lle aproxima con intencións de 
lle cambiar a velocidade". 

Solucionar un problema con
creto que pode arruinar a econo
mia dunha pequena empresa ou 
dun particular, non é asunto que 
conmova a nengun departamen
to do Estado. O Administrado sá
beo e procura algún atallo ao 
seu expediente. Pode ser o de 
se dirixir a un banco ~ pedir un 
crédito a conta do recoñecemen
to da débeda. O banco ou caixa 
daralle até o 80 por canto do to
tal da factura pendente ao coñe
cido interés desinteresado do 18 
por canto. A outra via é facer 
corredores en San Gaetano e 
tentar a socialización caciquil de 
cambiar un favor por outro para 
pagar un algo máis de breveda
de. A astela, a popular astilla dos 
xulgados comeza a ser unha 
prática ·normal na Xunta. Para un 
pequeno contratista, como para 
.calquera actividade susceptible 
de ser subvencionada, a proba
bilidade de batallar legalmente 
contra as irregulariedades está 
na meirande parte dos casos 
desbotada polos perxuicios cola
terais que produciria á sua rela
ción coa Administración. • 

¡; 

CHAMEAO 

TLF. (986) 43 36 24 

E SOLICITE 

AS NOSAS TARIFAS 

PUBLICIT ÁRIAS 

A•ou.nau. 
PERIOolco·GALEGO SEMANAL 
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GALIZA E M ND,O 
• Os tránsfugas quéixanse (Páx. 6) • As tramas negras (Páx~ 7) ·• A parálise deportivista (Páx. 8) 

• Os colonos da Terra Cha non están tan contentos (Páx. 9) • Patronal e governo - . 
pala redución salarial (Páx. 1 O) • Guerra e negociación no Golfo (Páx. · 1'4-15). 
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OEB.ATE SOBRE O ESTADO DA NACIÓN 

A oposición criticou a incon·cr·eción do ·seu ·discurso 

Fraga, esquecendo a realidade, 
fa·lou dun país imaxinári_o 
•ALFONSO EIRE 

Se o primeiro debate sobre 
o Estado da Autonomía 
serviu para xustificar por 
parte de González Laxe a 
moción de censura, e para 
reprobala por parte do PP, 
nesta ocasión serviu para 
que M. Fraga deseñara o 
seu carpo teórico dun 
"rexionalismo europeu", 
pero sen que os temas 
concretos, aqueles que 
preocupan á maioria dos 
cidadáns, tivesen unha 
resposta clara. Resposta 
que demandou 
insistentemente a 
oposición nacionalista, 
logrando mesmo que o 
Presidente baixase a un 
terreo máis a pé da 
realidade, sen lograr 
discutir propostas 
concretas máis que nas 
consabidas resolucións. 

O discurso de M. Fraga no deba
te sobre o estado da autonomía 
semellaba un novo discurso de 
investidura no que deseñaba, ou
travolta, as liñas mestras polas 
que ia conducir a sua acción polí
tica, xustificandoo no deseño do 
proxecto "a meio e longo prazo"; 
excusa que servia tamén para 
xustificar a falta de logros imedia· 
tos e de actuación concretas. 

O Presidente da Xunta, garole
and o polo mundo das ideas, 
aproveitou para concretar e 
avanzar na sua ideoloxia "rexio
nalista-europea", partindo da au
toidentificación, e chegando a 
pedir a reforma da Constitución, 
do Senado e da circunscripción 
eleitoral europea, asi como a re
forma do sistema de financia
mento, algo imprescindíbel, afir
mou, para levar adiante os seus 
proxectos, esbozados a grandes 
zancadas, próprias do seu andar. 

Pasou asi polas grandes pala
bras do "autogoverno", "solida
riedade", "participación", como · 
conceitos básicos da autonomia, 
para adentrarse nos pilares da 
nosa idiosi11crásia como povo: a 
língua (potenciación, recoñeci
mento a nível do senado e co
munitário e cha.mamento ao diá
logo); a cultura galega "como es
tado de sentimento comunitário"; 
e chegou, éntre saloucos, á Gali
za no exterior, a que lle dedicará 
"atención especial". · 

Entre xeneralidades é declara
cións de boas ihtencións pasou 
a deseñar o modelo económico 
social "axeitado a realidade'', a 
"economia.ao servício do home": 

E reflexionando, tal Abdul Sol
veira, de "Sítio Distinto", chegou 

á conclusión de que Galiza par
tia en inferioridade de condicións 
en relación as outras "rexións" 
do estado e q~e a nosa econo
m ia está "estancada, con ten
déncia á baixa". 

Criación de 68 mil 
postos-de traballo 

Aproveitou aqui para anunciar a 
criación de 68 mil postes de tra
ballo antes de 1994, curándose 
un pouco en saude, non lle fose 
a pasar como aos oitocentosmil 
do socialistas, ao afirmar que se: 
ria sempre que se desen as con
dición s de finan.ciamento por 
parte do estado. 

Referiuse tamén a cñación do 
Instituto de Promoción Económi
ca que, segundo Fraga, vai ser o 
que consiga <':linamizar a nosa 
economia. 

Mostrou .a sua preo~upación 
polo envellecemento da povoa
ción polo que· "incentivará as 
axudas familiares", crificou que 
·non se invista aqui o aforro e en
medoulle a plano ao anterior Go-

desequilíbrios". 
Para logralo, solicitou, 

emocionadamente, o 
apoio de todos os parti
dos políticos e das están
cias económico-sociais e 
rematou todo "satisfeito 
deste ano". 

A moción de -
censura 
de Antolin S. 
Presedo 

Antolin S. Presedo, in-. 
vestido como lider do 
PSOE, nas suas gañas 
de ser. presidente, tivo 
unha intervención máis 
própria dunha moción de 
censura cos seguintes ei
xos básicos. 

Os logros de. Fraga 
neste ano foron grácias a 
que recollian o sementa
do polo governo Tripartito 
(Presedo, nesta ocasión 
non se arrogaba todo o 
mérito como fixera antes 
das eleicións e no próprio 
congreso do PSOE) ou 
polo consens'ó parlamen- -
tário; crítica do endebec 
damento da Xunta ; da 
falta de consenso e a fal
ta de financiación de acti
vidades productivas. 
"Non é que non nos che
guen os recurso, o que 
pasa é que existe un dé
ficit sJe govern~ción". 
· Foi a exposición de S. 
Presedo un dabullar de 
partidas económicas e 
recorridos pelas distintas 
consellarias , pero cen

XOSÉ LOIS trándose sobre ·todo na 
COTOP. Algunhas das 

críticas foron demasiado_ técni
cas ou imprecisas, outras, como 
as xa históricas de Astano, o 
sector lácteo ou a pesca, servi
ron, como sempre, para que uns 
e outros se votasen as culpas da 
situación. 

verno ao afirmar que criará máis 
dun parque tecnolóxico (só esta
ba proxectado en Ourense). · 

· Asegurará o nivel de vida dos 
agricultores e pescadores, fará 
un novo modelo turístico "inno- . 
vador" e o Plan Xacobeu será o 
noso trinque ante o mundo. 

· Ás críticas do· BNG Ap.ontouse o tanto de rachar 
co aillacionismo, grácias ao Plan 
das Autovias, ao de telecomuni-
cacións e a electrificación rural. Bautista Alvarez , portavoz do 

· BNG en auséncia de X. M. Bei-
Ordenará o territorio e preocu- (as, por razóns familiares,- afir-

parase por praticar un "ecoloxis- mou que a Fraga ''trabouselle 0 
mo europeu". . 

Conseguido 0 traspasou do In- piñón na investidura" e que se 
dedicou a teorizar e a facer de-

salud, poñerá en marcha un plan claracións de vontade, "pero sen 
sanitário caracterizado pola "ver- baixar ao concreto". 
satilidade e a libertade", que sig-
nificará a volta ao "médico de ca- O voceiro do BNG describiu a 
beceira". realidade actual e.orno unha 
. Pero, para lograr -levar a cabo etapa na que ?e está desmante-
estes plans hai que conseguir lande as estruturas ·pequenas, 
"un millor. financiamento" pois "o . afirmando qu,e son renlábei_s por 
actual sistema non nos dá os re- . encontrarse obsoletas, como pa
cursos necesários" e, mirando sa no agro pero tamén desman
atrás, "nuhca recibimos financia- · telan as competitivas e moder- · 
mento para a mellora dos serví- nas como a dos conxelados ou 
cios públicos" avogando pola re- estaleiros, amparándose na so-
forma do sistema, e por "un mo- bredimehsión". Falando de so-

. delo descentralizado, sen noves brediinensión, Bautista Alvarez 

· afirmou que o paradigma eran 
.as "multinacionais". -

Acusou a M. Fraga de "paro
diar desde a Xunta o papel dun 
home de estado" e de "plegarse 
aos dictámenes da Administra
ción Central" asi como de' troca·r 
as decisións dó Parlamento sen 
sequer informar (referíndose ao 
tema das autovias). 

- Calificou, por último, ao actual 
Governo como un. "Governo de 
Oposición", por negarse a admi
tir as iniciativas formuladas polo 
BNG e pola acción popular, que 
"non ten capacidade de conven
cer aos obreiro.s, labregos e ma
riñeiros coas suas explicacións". 

Conservador, 
rexionalista, populista 

Camilo Nogueira, que non dubi
dou en afirmar, máis unha vez, 
que Fraga era o único presidente 

. que tivo Gal iza,_ "pero un mal pre
sidente", calificouno de "conser
vador, rexionalista e populista", 
afirmando que "en Madrid xa sa
ben que recua ante os conflitos". 

Despóis de criticarlle a falta ·de 
lexislación, a transferéncia do IN- · 
SALUD, nestas condicións, e o 
acordo das autovias, e de afirmar 
que "era o millar conselleiro de 
información de si mecmo'', Cami
lo Nogueira, fixo un relatório do 
qtJe pretende se o PSG-EG: "a 
expresión da Galiia nova". 
· O portavoz de CG, Cándido 
Sánchez Castiñeiras, estivo du
ro, tremendamente duro, en·con- . 
traste coas seus compañeiros de 
Converxéncia Nacionalista que 
nas suas declaración afirmaban 
.estar de acordo co discurso de 
M. Fraga. 

Un dos motivos er-a a opera- . 
ción de fichaxe dos alcaldes coa
gas por parte do PP, ao que .acl.l
sou de ser un partido "de alcal- · 
des mercenários''. Xosé Guiña, 

. conselleiro de Ordenación do Te-

. rritório foi o blanGo dos seus ata-
ques, até o ponto de. que Fraga, 
na sua réplica viuse obligado a 
"confirmalo no cargo". 

Aproveitou· tamén S. Castiñei
ras a sua intervención para criti
car 'que na p~lítica da Xunta pe
sase máis o Estado que Galiza, 
para rematar afirmando que "ca
da ano que pasa é un ano de 
atraso máis". · 

V. Portomeñe, portavoz do PP, 
como era de agardar, loubou o 
discurso do' xefe, afirmando que 
era a "primeira vez que se for
mula unha doctrina completa de 
Galiza", fixo responsábel ao go
verno central dos males e afir
mou que, por primeira vez, .Gali
za "é recoñecida como un tema 
de estado". 

Cando pechamos esta edición 
estábanse a discutir as 150 pro
postas de resolución apresenta
das polos distintos grupos. • 



QEBATE SOBRE O ESTADO DA NACIÓN 

A evoluqión ideolóxica dé· M. Fraga 

· Dos Qarabanzos ao rexionalismo 
•A. EIRE 

Cando estaba en Madrid, M. Fra- . 
ga, sempre dicia que non anda
sen. con lérias ideolóxicas que a 
el o que lle preocupaba eran os 
garbanzos. Pero agora, como 
Presidente da Xunta, encónfrase 
necesitado dun corpo teórico no 
que arroupar as suas decisións 
de governo. Xa non lle vale o 
seu "españolismo" que o facia 
opoñerse ao artigo VIII da Cons
titución por separatista; a reali
dade galega é teimuda dabondo 
e Fraga un pragmático escondi
do nos ademáns dun túzar.o. O 
seu amor ·aos votos, o seu xeito 
de querer a Galiza e a sua pró
pria autoestima proxectada cara 
a história, obrígano a deseñar 
unha política que, imprescindi
belmente, ten a Galiza como 
ponto referente principal. . 

Vai asi, pouco a pouco, neste 
ano de m¡:rndato, deseñando as / 
liñas mestras do seu pensamen
to, tratando de que non se pro
duza unha tendedura que evi
denciase un salto con respeito 
ao pasado e adecuándoo ás ex
pectativas do seu eleitorado,, ao 
tempo que pretende pecharlle ci 
paso aes intentos de c<;mformar 
un nacionalismo de dir.eitas. 

Parte do conceito de '.'autoi
dentificación": "o home como ei
xo , identificado ca território", 
aprécien a semellanza ca gale
guismo do socialista S. Presedo 
(ver número anterior) , para en
troncalo ca rexionalismo ("unha 
forma de autoidentificación", afir
mou). 

Utiliza o termo rexionalismo de 
xeito e maneira ambivalente. Por 
unha banda, permítelle seguir 
empregando a sua expresión de 
sempre (de nacionalista español) 
e, por outra, retrotraéndose no 
tempo, pretende embadurnala 
de galeguismo, con pinceladas 
de Brañas, Murguia. e do mesmo . 
Risco ou Cunqueiro ("do mellar 
Risc·o, e dos mellares tempos de 
Cunqueiro", diria nesta ocasión). 
- Ademais, dá o salto e insire o 

seu rexionalísmo no rexionalis
. mo ·"ide?dO pola Alianza Euro
pea". · 

A evidéncia da falta de peso 
político das. "rexións", tanto en 

. Europa coma no estado español, 
e a plasmación desta caréncia 

. no feito de governar, obrígao a 
propoñer a reforma da Constitu
ción española, "que. non se pode 
sacralizar", di agora, para con
verter ao senado "nunha cámara 
d~omunidades", que até de-. 
berá usar o galega; pero 'Sen 
atreverse a acabar co anacronis
mo das províncias na ~ova admi
nistración descentralizada. 

Ao mesmo tempo: solicita que 
se mude a circúnscrición eleito
ral para os comícios europeus, e 
que esta se· faga por autono
mias. Algo ao que se apuña hai 
dous anos cando foi solicitado 
palas formaciÓns· nacionalist~s. 

A CTUALIDADE DO TRANSFUGUISMO 

X. MARRA 

Na sua idea de "participación 
rexional " está tamén a criación 
de orgacis rexionaís na CEE, co
mo o Consello de Rexións, e a 
reclamación de participar en to
das as decisións que afecten ás 
rexións e o recoñecimento do di
reito de apelación nos temas 
que atinxen direitamente a estas 
rexións. 

M. Fraga avanzou desde o 
"españolismo" ao "europeísmo", 
un europeísmo deseñado polas 
transnacionais no .que Galiza 
o·cu.pa o lugar 151, segundo a 
renda, entre as 171 "rexió-ns 
existenles". Pa.ra entendernos, o · 

rexionalismo europeu é, ao seu 
nível, o que o autonomismo a 
respeito do Estado español, ese 
foi o salto ideolóxico de M. Fra-

. ga. Entroncou asi con Ramón Pi
ñeiro, a quen citou como mestre, 
podéndose ollar a man dalguns 
piñeiristas no s'eu discruso. 

Fraga, como R. Piñeiro, elimi
na a idea de Galiza como na
ción. O primeiro substitúea por 
"rexión", o segundo por "país" e, 
ambos e dous, coinciden nunha 
Europa na que Galiza seria "un
ha das unidades primárias", ou 
"comunidades básicas". 

O terreo do concreto 

O Presidente da Xunta eviden- · 
ciou que se move moi ben cando 
se· trata de talar dunha Gal iza 
imaxinária, dunha Galiza dese
ñada no seu maxin, para cuxa 
construción, se é preciso, adapta 
as suas teorias políticas. Pero 
cando se trata de talar da Galiza 
real, dos garbanzos, M. Fraga, 

CoMo 
PRESIDENTE 
DA XUNTA, 
ENCONTRASE 
NECESITADO DUN 
CORPO TEORICO 
NO QUE ARROUPAR 
AS SUAS 
DECISIONS 

. P,érdese sempre en xeralidades . 
E incapaz de explicarlle aos la
bregos como van poder mellorar 
as explotacións coas cuotas lác
teas dictadas pola CEE e o Esta
do e que vai facer cos máis de 
100 que sobran, cos 25 mil ma
riscadores que deberian deixar 
de faenar; co 40 por cento dos 
barcos que as directrices comu-

. nit~rias pretenden amarrar,; cos 
estaleiros que queren pechar; 
como van criar eses postos de 
traballo no sector secundário e 
terciário ou como pretende en
caixar o seu ecoloxismo (palabra • 
que estivo moi presente ·no seu 

'· 
discurso) coa implantación de 
celulosas e a eucaliptización do . 

· país. Aspectos que son os que 
preocupan á gran maioria da po
voación, porque eses son os no
sos grelos, palabra con que Fra
ga substitue na Galiza aos gara
banzos mesetárips. 

A sua única promesa, non xe
nérica, a sua única concreción 
foi a criación de 68 mil pastos 
de traballo antes de 1994. Pro
mesa que cumprirá se recebe a 
axuda necesária, doutro xeito, 
os parados, afirma, ascenderán 
a 200 mil. 

Porque cando Fraga vai ao 
concreto ten que abandonar a 
concordáncia coas suas ideas e 
para explicar o porqué do "estan
camento da economia, con ten
déncia á baixa", precisa talar de 
"economia periférica", de que 
"nos están substraendo as maté
rias primas" e de que "non se in
viste aqui o naso aforro". 

Cando fai plans vese na abriga 
de reclamar un maior financia
mento e a reforma deste siste
ma, pero, cando negócia en Ma
drid, como ocorre coas Autovias 
ou ca lnsalud, parece contem
plar unha realidade deformada, 
vista através do prisma estatal , e 
non lle importa negociar á baixa. 

Esta dicotomia entre realidade 
e discurso é algo patente neu
tras pasaxes, como a promoción 
do galego ou da cultura, onde os 
enunciados e a realidade non 
coinciden. 

Ainda asi é de sal ientar a 
adaptación galega do discurso 
de M. Fraga, nun proceso seme
llante e, á vez, oposto, ao realiza
do por X. Barreiro. Ambos, con 
responsabilidades do governo, 
víronse na abriga de adaptaren a 
sua ideoloxia. A diferéncia estriba 
en que mentres X. L. Barreiro foi 
facendo obras e estas realiza
cións fórono levando a mudar a 
sua ideoloxia, M. Fraga, adapta 
primeiramente a ideoloxia e non 
dá dado o paso de concretala en 
feitos positivos e definitórios na
cionalmente. Por iso, ainda que o 
seu actual discurso seméllase en 
moitos pasaxes ao realizado polo 
seu representante na Galiza, Ba
rreiro evoluiu cara o nacionalis
mo e Fraga quedará ancorado no 
rexionalismo, español ou euro
peu, tanto ten. • 

MOi ·BEN, MOi BEN ... EMl~ITO 

Que inocente é o PP! Semellan nas suas 
. declaracións seráficos servidores dunha 

idea. Pero hoxe as ideas ·xa non valen, 
non teñen senso, polo menos para eles, 
de tanto tentar destruilas, ou , cando me
nos, embozalas. Abaixo o mundo das ide
as, viva o mandato popular, vivan os vo
tos, tanto ten, igual dá, como se consigan, 
viva o caciquismo, con perdón, que iso 
non se di. 
_ Calquer·que rompa a norma será un 

traidor, un felón; e senón, que llo pergun
ten a D. Manuel. 

Que patriota, Vitorino! El soubo conseguir 
a fórmula para lograr a unidade do centro
direita gé;lleguista: meteuse pescador de al
caldes como Pedro, chamado a construir 
sobre del Converxéncia Nacionalista Gale
ga. Obrigou, asi, a converter aos coagas e 
entrar no novo reino de Vítor Moro. 

-B. LAXE 

Que abnegados os alcaldes! Por acadar 
as melloras para os seus concidadáns 
son capadcs de abdicar, como mouriscos, 
das suas vellas ideas e abrazar a nova fe, 
predicada desde a Xunta. A fe das obras, 
pois fe sen obras no'n vale nada, xa o dixo 
o Zelote Xesus hai dous mil anos, ou asi o 
trascreberon os membros do seu gabinete 
de comunicación: Xoán, Lucas, Mateo e 
Marcos. Que ninguén lles fa!e de melloras 
persoais, de prebendas, de apego ao si
llón-xirasol que sempre se orienta ao sol 
que máis quenta. 

Que coitadiño .é o PSOE! Eles que pre
tenden facer un partido no que caiban to
dos, unha espécie de Movimento Nacio
nal Democrá!ico. Que fichan a curielitos, 
carrill istas, chaman con ariete á porta de 
batentes de EU, fan redadas no CDS afí
lian a funcionários pala cara e até ·canse-

guiron tamén pescar aos coa.gas lucen
ses, oferecéndolles máis ou menos, o 
mesmo que Cacharro Pardo, pero baixo 
etiqueta madrileña (segundo denunciaron 
eses mesmos alcaldes). Que ficharon aos 

- QuE ABNEGADOS OS 
ALCALDES! 

POR ACADAR AS 
MELLORAS PARA O"S SEUS 

CONCIDADANS SON 
CAPACES DE ABDICAR 

DAS SUAS VELLAS IDEAS 

fichábeis en Ourense, que tentaron aos 
tMtábeis e alguns máis en Lugo, que pre
sionaron en Pontevedra, mesmo valéndo
se de cantas bancárias, que pergueñaron 
en A Coruña candidaturas con variopintos 
elementos. Eles, coitadiños, sentíronse fe
ridos no máis íntimo porque o alcade da 
Fonsagrada decidiu volver comezar a sua 
andaina política: UCD, CG, PSOE ... agora 
volveu ao PP. 

Pero quen máis peniña dá é Emílio, o 
)enente de alcalde da Fonsagrada que 
queda orfo agora. El foi o que arremeteu 
con máis dureza contra o seu alcalde polo 
seu transfuguismo. Non nos estrañamos: 
aos oito dias de sair eleito polo BNG, can
do esta formación podia conseguir a alcal
dia, pasouse ao PSOE para facer alcalde 
a Mário Arias Mon. Moi ben, pero que moi 
ben o teu berrinche, Emilito! • 
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As TRAMAS NEGRAS 

O alcalde de Noia foi absolto dun delito ·de calúmnias contra el 

xo·sé Su~rez Agra, un amigo de Fraga, 
proprietário dun arsenal de armas · 
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• MANUEL MEIAIÑO / NOIA 

O pasado 8 de Febreiro celebrouse no Xulgado Penal 
nº 1 da Coruña, xuízo contra o Alcalde de Noia, Pastor 
Alonso Paz, por un presunto-delito de inxúrias e 
calúmnias contra Xosé Suárez Agra, do que foi absolto. 
O motivo da denúncia apresentada naceu dunhas 
declaracións feitas aos meios de comunica9ión por 
Pastor Alonso Paz nas que afirmaba que "E unha pena 
que os servizos da Administración estexan a favor dos 
mafiosos de turno", asimesmo afirmara que Xosé Suárez 
Agra tiña un desmesurado número de armas na sua casa. 
Na argumentación da senténcia 
feita polo Xuíz Sr. Jurel, este es-
1ima excesiva susceptibilidade 
do denunciante por non ver rela
ción directa entre as manifesta
cións do Alcalde de Noia e Suá
rez Agra. 

Polo que respeita ao das 
armas, o Xuíz perguntou ao 
Xefe da Policía Local de Noia se 
era normal que un individuo tive
se no seu poder unha pistola, 

unha carabina, un rifle e duas 
escopetas legalizadas, ao que 
respondeu que non. Asimesmo 
os testigos manifestaron que po
suia un fusil "Mauser", un subfu
sil "Cetme" e unha ametralladora 
"Z 45". Non obstante á Defensa 
pediu unha probÉi documental ao 
Servizo da Garda Civil sobre a 
legalización das armas que foi 
contestado por. Xosé Barros Fol
gar, Tenente Interventor de Ar-

mas da Coruña, dicindo que 
apesar do número de armas cita
das, non cabía a calificación de 
arsenal pastó que inda podía le
galizar catre escopetas, duas ca
rabinas e catre rifles máis, o que 
provocou un comentário do Xuíz 
mostrando a sua estrañeza polo 
informe, dicindo que se todos os 
españoles ti\ieran ese número 
de armas, a.cadaríanse uns 600 
millóns de armas neste país. 

Na própria vista oral foi absolto 
Pastor Alonso. · 

Contrabando 
e estrema direita 
Xosé SuárE)z Agra, ex membro 
do Servizo de Vixiáncia de Ins
pección · pesqueira, foi expedien
tado por econtralo con tabaco de 
contrabando no seu veículo. Co
ñecido membro da extrema direi
ta noiesa, amigo persoal dos ex 
gardas civis, Emilio de la' Iglesia 
Barros e Rodolfo Fernández Ge
tino Vila, é inimigo delara do Al
calde .de Noia Pastor Alonso. 
Nunhas- fotos censuradas na 
prensa do Estado, publicadas no 
periódico local "Barbanza'' apa
rece ·acompañado de Manuel 
Fraga lribarne, ·a quen recebia 
nunha piscifactoria ubicada no 
lugar de Soutorredondo, Conce
llo de Lousame, nunha reunión 
de altos persoeiros do PP, así 
como membros do grupo local 
da devandita agrupación política, 
entre os que destacaban Xerar
do Fdez. Albor, Romay Beccaría, 
Conde liosa, Pérez Queiruga, 
na que foron agredidos e expul
sados dous periodistas de "Dia-

. río 16 de Galicia" . Na reunión 
atopábanse membrós uniforma-. 
dos da, Garda Civil, así como os 

O GOVERNO EQUILIBRA O.SEU 
DESPRAZAMENTO Á DIREITA CON PÍLDORAS 

INFORMATIVAS SOBRE AS .TRAMAS GOLPISTAS 

M. VEIGA 

Os últimos saltos de El País sobre unha trama 
golpista que teria operado en 1985, teñen todo o 
recendo das fontes oficiais ceibadas no intre 
oportuno. 

Existen dous precedentes para sospeitalo: a cer
canía do próprio médio ás cumes oficiais e as repe
tidas ocasións en que Alfonso Guerra ten ameaza
do con facer uso das suas carpetas, verdadeiro 
software socialista. Así, os informes ulen máls a 
papel gardado que a equipa de 
investigación xornalística. 

A posición do governo, moi 
escorado á dere'ita ante a opi
nión pública en virtude da gue
rra do Golfo, aconsellaria o uso 
da fogueteiria golpista, socorro 
tantas veces empregado na 
transición e postransición para . 
somete.r a "esqLierdistas · inxé
nuos". -

Os socialistas saen beneficia
dos por comparación coas tra
mas negras, voltan a mostrar
nos o seu mundo como o mellar 
dos posíbeis e incrementan o 
patriotismo, seguidor dos "xove
nes naci'onalistas", como califi 
cara ao PSOE un médio nortea
mericano ao subir este partido 
ao poder. 

De paso, sacralízase un pou
co máis a figura do reí, mediante 
o recurso da ameaza d{l martiri
lóxio. Porque ta1 insisténcia? 

Acaso hai alguén que dúbida ainda da rectitude dci 
monarca? 

Pero todo isto descubre algo máis grave: o 
PSOE posee información de interés público que se 
reserva e ceiba só a pingas cando lle interesa. 
Non se oferecen os nomes da trama, seguindo ta
mén a prática habitual. Non se informa, por exem
plo, de quen alugou o local da Coruña. Non se di 
se a trama está desmantelada· ou non, nen se al-

gun dos ºsews membros 'continua 
no exército. 

· Os mandatários socialistas te
ñeñ o costume de aproveitar in
cidentes coma este para pasar 
polos seus despachos a algun 

- representante da . oposición 
constitucional facéndolle ver "as 
razóns de Estado". Pero, iso si, 
as reunións son sempre reserva
das. Quer dicer que os cida
dáns, os que lle dan o voto aos 
socialistas para que ocupen o 
governo, non teñen direito á in
formación, quedando asi a opi
nión 'civil supeditada ás intrigas 
dos militares e dos seus manda
tários .· Os cidadáns . non son, 

~ , ' para o PSOE, nen responsábeis, 
nen maduros, nen cidadáns, ain
d a que votan. O povo queda . 
inerme como o estivo en 1936. 
Sálvanos .Deus de que as situa
cións, a outros níveis, non son 
parecidas. • 

Unha pistola, 
/ unha carabina, 

un rifle e duas escopetas, 
son as armas 
recoñecidas pola Garda Civil 
no seu ·informe. Segundo os testigos, 
Xosé Suárez, posue tamén un fusil, 
un subfusil e unha ametrallado.ra. 

mencionados anteriormente 
Emílio de la lglesi9-, e Rodolfo 
.Fernández Getino. E de destacar 
que nunha entrevista feíta pola 
Televisión Española en Galiza ao 
denunciante con anterioridade 
ao Xuízb Oral, este declarou que 
as causas se clarificarian o 26 
de Maio, e que Pastor Alonso te
ria que sair pala ventana. 

·Todas as acusacións particula
res que tanto . o X efe da Policía_ 
Local noiesa, como Pastor Alon-

so foron levadas adiante polo co
ñecido avogado santiagués $an
tu llano, curiosamente pedindo· 
se1J1pre nelas a pena: de desterro. 

- E de destacar que nas últimas 
declaracións ·teitas por altos car
gos do PP. PSOE, Organización 
de _Empresários de Noia, Garda 
Civil e presuntos contrabandistas 
e narcotraficantes, sobresaia a 
intención de desaloxar da Alcal
día ao actual titular da mesma, 
Pastor Alonso. • 

A CUBRIRSE! 
XESÚS CAMPOS 

Nada máis tomar posesión como xefe da zona marítima do Cantábri
co, o almirante López, .un señor de bigótiño facha e cara de poucos 
amigos, _revelouse como unha persoa de armas tomar, deses dos que 
hai que se manter a raia. . 

Non é novo que aos militares lles vai a marcha e gústanlle as pisto
las e que a guerra, isto é, os crimes contra os pavos, goza de grande 
prestíxio entre eles. o mao é cando esa barbárie prende nos políti
cos, que se arman de razóns, seica, e así certifican a bondade da 
violéncia, o feliz cromatismo bermellón do sangue e todas esas linde
zas que tan ben se eufemizan arestora na información. 

Tampouco é novedade.que existan indivíduos da catadura 'ética do 
almirante López que-, a fin de cantas, continua unhatradición que ten 
entre os seus emblemas o mortífero canto do polimutilado xeneral Mi
llán Astray. O que a un lle inquieta é que non se teña buscado unha 
reserva para xente así ou ninguén do_s arredores do piano guverna-

- Q ALMIRANTE LÓPEZ 
QUER TIROS, . 

ARTILLARIA, MISAS E 
FUNERAIS, QUE E O QUE 

SEMPRE SE SACA EN 
CRARO DAS GUERRAS . 

mental se teña ocupado de 
reciclar a estes señores. 

O Almirante López, a 
quen s.upoño felizmente 

_instalado noseu despacho 
de retagarda, quixera que 
os nasos soldados. com
partisen . "os postas de 
maior risco e fatiga" cos 
soldados de Bush .. Vamos, 
que este señor quer tiros,· 
arti llaría, combate , emo
ción, intriga e imaxino que 

. misas e funerais, viúvas , 
deudos e prantos, que é o que sempre se saca en erara das guerras, 
ainda que se cadra o que ten son ciumes de non ver ningun soldadi
ño español nas crónicas da QNN. 

Protesta o almirante-da falla de patriotismo de queri coma min, 
coma ti, coma o tillo da veciña e o seu curmán alenta a insumisión 
dos nosos militares á forza. Curioso conceito do patriotismo que resi
de nas recámaras dos fusís· ou, xa no caso máis flagrante, no nome 
dos míseis eses que limpan tanto que desinfectan. 

En fin, menos mal que agora peden credencial para entrar no Par
lamento. Así que nen Tejero nen Pavía. · O problema está no cabalo, 
que ese ~e letras non entende. • 
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Q DEPORTIVO E O ASCENSO 

O presidente do Grupo de Opinión deportivista arr~mete contra da. estrutura deportiva do clube·. 

Xo·sé. lgle-sias Salóri·o: .,A prensa coruñ_esa 
non fai crítica, e o's. xogadores aprovéitanse' 
•VÍTOR MíGUEZ 

A crise do Deportivo de A 
Coruña estalou en todos 
os frente tras da penosa 
derrota frente ao Las 

· . Palmas. Un dos máximos 
representantes da afeizón 
coruñesa, e á vez 
presid~nte do "Grupo de 
Opinión deportivista", Xosé 
Iglesias Salario, 
recebeunos en Santirso de 
Mabegorido a pe de · 
campo, onde os se.us 
rapaces aprendian a arte 
do fútbol. De 51 anos de 
idade,,pasou dezasete · . 
sofrindo en Riazor e vendo 
pasár ano tras ano as 
posibilidades dun ascenso 
unha e outra vez frustrado. 

Por que nace o "Grupo de Opi
nión Deportivista"? 
Como produto da situación longa 
que comezou con Xesus Corzo e 
continuaba con Añdrés García 
Yáñez; situación na cal as cu_es- · 
tións do clube foron de mal en 
pior apesar de ,ter. o ascenso co
mo telón de fondo.Durante todo 
este tempo nós ollamos unha 
grande falla de seriedade depor
tiva, destacándose a inexisténcia 
de aspectos tan esenciais. como . 
unha estrutura de canteira. 

Como poderia resumir xa que 
logo a filos·ofia do grupo? 
En traballar coa base intensiva
mente. Hai que montar no clube 
un staff de xente que tivera que 
ver co futbol , artellando unha 
planificación que só ficase na 
COl'lstrución de campos ao redor 
da Coruña, ·senón no traballo a 
nível galego. Economicamente 
nós apoiamos a liña de Augusto 
César Landoiro, non só pola sua 
experiéncia, senón porque coin
cide con nós e así llo dixemos. 

Que opinión lles. merece a ac
tual campaña do Deportivo da 
Coruña? 
-Ecoríor:µicamente estarnos ben; 
pero, isto é unha reflexión pon
tual desta temporada . . De todos 
os xeitos non parece estar moi 
claro a prioridade do factor eco
nómico ou do deportivo. Existe[l 
alicerces de financiamento, pero 
a nível social isto pódese vir 
abaixo. 

E con respeito á cuestión de
portiva? 
A temporada non é má, mais 
ben é estraña. Os responsábeis 
desta situación son a directiva e 
os xogadores ; aqueles que non 
respostan ás expectativas polas 
que cobran . O certo é que non 
os vexo xogar tora e non podo 
dicer nada, pero retomo o da di
rectiva e lembro a marcha de 

. Cayetano, e hoxe estamos sen · 
lateral direito. Por outra parte 
·destaca.a atitude dos xogadores, 
dá a sensación de que pasq. algo 
extrañó entre eles, ou polo me
nos esa é a impresión que dan 
nas suas declaracións. 
Que consideración lles merece 
a actual adaptación de Arsénio. 
Iglesias á plantilla desta tem
porada? 

Primeiramente compre salientar 
a tradición das equipas de Arsé
nio, nas cales non hai unha ple
na coincidéncia. Visto desde tora 

lglésias Salório entrenando a uns rapaces coruñeses 

nível de crítica, non' existe; os 
xogadores sendo conscientes di
so, aproveitan esa circunstáncia. 
Outra causa poderia ser o feito 
de que a 2~ división non é ·a 1 ~-

Que opinan da festa do entroi· 
do que logo da desteita de Las 
Palmas e con distarces incluí- · 
dos, celebraron os xogadores 
un dia despois? 
O da cena non hai qµe tomalo 
tan á tremenda. Pero con refe
réncia á negativa de deixárense 
fotogratar, se [so foi asi, eu diria 
que pretenden xogar a duas .ca
ras. Aqui o que conta son as fes
tas no campq, e polo que co
brar}, que son uns privilexiados, 
non se lles pode permitir este 
rendimento cando levamos tan
tos ano$ na segunda. 

lnfluiria a presenza de tanto 
xogador non-galego? 
O que, é certo, é que á idade dal
guris xogadores, as expectativas 
non son excesivas; isto pode le
var a un arriscamento menor. Si, 
pode ser. 

Eludir o ascenso 
Desde estas páxinas vimos·ca-

. lificando a andaina do Deporti
vo como a loita por eludir o as
censo. lsto contrasta coa mo
deración de boa parte dos no
sos colegas~ Que opina disto? 
Antes diciamos que a crítica na 
Coruña non existe lgnóroa. Asi é 
doado de entender o comporta
mento da prensa coruñesa, pois 

so de cumprírense as expecta
tivas de non ascenso? 
Nós ternos como fi[osofia que se • 
poñan os alicerces para que o 
Deportivo chegue a ter algun pa: 
trimónio. Ascendendo, o Deporti
vo seria un solar. A nosa máxima 
preocupación non é o ascenso; 
isto non supón máis que a posi
bilidade de descender. Aí entron
camos outravolta co tema da 
canteira, que como dixemos non 
existe .. E no deportivo hai ami
guismos no fútbol base; non se 
olla cantos adestradores se ne
cesitan e cales son mellores. 
Outra das fallas é que non hai 
conexión entre os adestradores 
das distintas categorias . Entre 
eles ·e Arsénio o único contacto é 
por teléfono. 

Pero iso que acaba de dicer é 
moi grave. 
Non digo que sexa grave, é incrí
bel. Ainda que máis que algun 
que lea isto dirá que é unha ca
lúnia, pero por exemplo existen 
enfrentamentos, como entre os 
próprios componentes do fútbol 
base. Mire, non se stá facendo 
nada porque cando se é presi
dencialista dificilmente se fai al 
go. Orabén, prefiro este presi
dencialismo ao pasado. 
Finalmente; vostedes aborda
ron o tema coa Directiva da 
utilización do galego no clube. 
Que conclusións tiran ao· res
peito? 

é un home moi capaz, · e ten un
ha boa característica, que é esa 
dobre coincidéncia de xogar no 
Deportivo e adrestralo moitos 
anos da sua história, Comete os 
seus erros,,pero coido que nun 
65-70% é prod.uto da falta de en
tusiasmo dos _xogadores. 

O rendimento tora de casa 
· ainda que Lendoiro se queixa, 
nunca o Deportivo tivo tanto 
apoio. Por outra parte resalto al
go, e é que o Grupo de Opinón é 
coerente con respeito á presén
cia de Lendoiro na Xunta, pero 
iso non quer dicer que non sexa
mos sendo vixiantes e reflexivos. 

Quedou-se que se voltaria a tra
tar o tema. A convei:sa foi en ga
lego, pero non é un problema só 
do president~ , é un problema da 
sociedade. E unha cuestión de 
tempo. Existe unha tímida pene
tración en certos ·anúncios do ta
buleiro de marcas. Ainda asi é 
unha cuestión de conciéncia so
ci~ . • 

Pero por que non se rende 
precisamente tora, cando en 
casa non se gaña, senón que 
até se humilla ao rival. 
En princípio acontece que a 
prensa córuñesa non funciona a Que medidas adoptarán en ca-

Xa o diciamos. Hai moito tempo que desde · 
as páxinas de A NOSA TERRA ~riticabamos 
con contundéncia a penosa andaina do D~: 
portivo da Coruña. Lembremos que aquelas 
referéncias á tan manida "loita por eludir o 
ascenso" comezaran dias depois -da derrota 
estrepitosa frente ao Bilbao Atlétic en San 
Mames. Daquela só ANT calificou a situa
ción do Deportivo como en vias de preocu
pante; para o resto dos "medios" os deporti
vistas seguian a ser a mellor equipa da cate
goria. 

Foron pasando as xornadas; unha tras un
ha a ineficácia, a desgana e a vagáncia da 
plantilla branquiazul fixeron-se máis e máis 
patentes; cando non era o árbitro era a má 
sorte; cando non era o estado do terreo de 

. xogo ~ra a violéntia dos xogadores coritrá
rios; e até se chegou a dicer a barbaridage 
de· que "a calidade técnica da equipa bran
quiazul non se corresponde co xogo brusco 
e destrutivo das equipas ea segunda divi
sión". Pois ben, mentres os nosos neniños 
riazóreños se adicaban a facer o ridíCulo po-· 
la xeografia ~spañola amparaaos pola inefi
cácia crítica da prensa coruñesa, murcianos 
e albaceteños daban cuniprida conta dos ri
vais amostrando un profisionalismo total
mente inexistente na plantilla que dirixe Ar
senio lglésras .. Como reaccionaban na Coru
ña ante o desenvolvimento dos feitos? O 
Murcia víase paseniño como un rival inal
canzábel; pero non era este o caso do Alba- · 
cet~ (como un grupo de "paletos" vai superar 
a todo un Deportivo!!! faltaria mais!!!). Do Al
bacete chegou-se a dii::er que ~ste "grup~s 

FALTA CORAXE 
VÍCTOR MÍGUEZ 

de amigos en canto perdan un partido en ca
so véñense abaixo". Pero tare como dicia0 

mos desde estas páxinas, o "grupo de ami
gos" non se veu abaixo. Quen si se veu abai
xo é outro grupo, neste caso de desvergoña
dos deportivos, que non é outro que a plantil· 
lla do Deportivo da Coruña. 

Moitos leitores asombraranse da linguaxe 
desta crónica; ora bén, é unha linguaxe me
ditada e reflexionada en base aos aconteci
mentos e en basé ao contexto no que se de
senvolveron. A pasada tem·porada os depo(
tivistas logo de pelexar na promoción non 

.· acadaran ªº ascenso; os espilidos lembrán
se dos elóxios que ANT dedicou ao traballo 
recto, profisional a dilixente dos xogadores. 
A plantilla era redudcida e limitada, e os ob
xectivos foron amplamente cobertos. Pero 
nQn é este o caso deste ano. Hai 365 dias, 
Ri~or sofria para ver gañar á e.quipa; non 
había máis,. pero· esa mesma equipa loitaba 
e sacrificábase dentro desas limitacións fora 
da casa, rabu,ñando pontos de coraxe, que. 

-HAI 365 DIAS, RIAZOR _. 
SOFRIA PARA VER GAÑAR Á 
. EQUIPA, PERO ESA MESMA 

EQUIPA LOITABA E 

de vagariño os encumaron ao terceiro posto 
da clasificación. Na actualidade, todo asfduo 
seguidor da equipa coruñesa poderá com
prender que esas limitacións non existen. En 
Riazor gañaos, convéncese, goleáse e hu
míllase ao rival ;.e como ben se poderá com
prender, que así xoga, ten capacidade para 
iso a 200, 400 ou 1.000 kilómetros de Ria
zor. Pois ben, para que os meios de comuni
cación se desen conta disto tiveron que pa
sar nen máis nen menos que 21 partidos (e 
olio, que non fica tanta liga como se di por 
aí). 

Sentadas pois estas premisas e aprovei
tando a coiuntura irnos facer unha série de 
pontualizacións: 

1 º Dada a actual situación na táboa o De
portivo ten un .alto número de boletos para 
eludir o ascenso directo. Agás milagre non 
se producirá, e aos feitos nos remitimos. 

2º Señor Lendoiro. Moitas vezes ternos 
louvadq·a sua política económica, boa e pre
cisa onde as haxa. Non descoide o plano 
deportivo porque se a actual campaña é a 
do boom social, a próxima será a do puff. 

3º Colegas da prensa, con toda a huniilda
de e con todos os respeitos que merecen. 
Agás contadas excepcións, non se di a reali
dade do acontecido tora de casa; estanlle fa
cendo un fraco favor ao clube . 

42 Xogadores. Vostedes son os culpábeis 
da actual situación da equipa. A sua obriga 
non é a de gañar, senón a de gañar polos 
máis goles posibeis aqui ou en Pernámbuco, SACRIFICÁBASE FORA DA 

CASA - se non mudan de atitude adíquense, -con to· 
dos os meus respeitos- a outra cousa. • 



CONCENTRACIÓN PARCELARIA 

Mentres o presidente da Xunta cantáballés louvanzas da política de concentración 

Impiden aos colonos da Terra Cha 
entregar un ·ese.rito de protesta .a· Fraga 
• PABLO NASEIRONILALBA 

A propaganda eleitoral e o 
seu reverso apareceron 
xuntas no acto de entrega 
das parcelas de 
colonización do Mato Doso 
(Castro do Rei): mentre~ o 
presidente da Xunta facia 
louvanza da 
concentración , o servizo 
de protocolo de Manuel 
Fraga impedia aes colonos 
entregarlle un escrito no 
que protestan contra 
actuacións da Conselleria 
de Agricultura e reclaman 
unha série de atencións e 
mellaras. 

No documento, que cincuenta 
colonos querían levar ao Presi
dente, acusábase á Consellaria 
de Agricultura de obrigalos a fa
cer o pago do total das cantida
des que lle quedaban por liqui
daren, sen respeitar o periodo de 
amortización aprazada a que te
ñe n direito . A meirande parte 
dos colonos xa están xubilados e 
son os seus tillos ou descenden
tes os que de feíto están á fronte 
das explotacións . Nesta situa
ción, queren que a Consellaria 
de Agricultura abra un periodo 
de tres meses para que todas as 
persoas se podan acollar ao arti
go 31 da Lei de Reforma e De
senvolvemento Agrário e podan 
transmitir a concesión a favor 
dos tillos ou descendentes que 
estean a colaborar na explota
ción. Tamén queren que se su
prima a abriga de que no prazo 
de dez anos a partir do outorga
menfo do título de propriedade, o 
titular que pretenda eriaxenar as 
parcelas teña que ter autoriza
ción da Administración . Os colo
nos reclaman asimesmo a 
devolución á comunidade dos te
rreas que rodean o centro cívico 
que foron cedidos polo concello 

A concentración parcelária é unha fonte de conflitos se non está ben feita. 

de Castro á Consellaria de Agri
cultura como área de experimen
tación e sá deportiva do Instituto 
de Formación Profisional. sen 
que até o de agora se dese.reali
zado nengun destes proxectos. 
A comunidade pretende utilizar 
estes terreas para campo da fes
ta e cancha de fútbol e máis a 
criación de terreo urbanizábel. A 
falla de solo urban.izábel explíca
se polo carácter de unidade xurí
dica e indivisíbel das explota
cións que impide que os terreas 
podan seren segregados nen 
servir de asento a edificación de 
persoas distintas do titular. Élles 
preciso igualmente un internado· 
para os estudantes do centro de 
FP ; a reparación da rede viária 
dos seitores de colonización que 
está nun pésimo estado; a re
electrificación ; .a construción 

REMATA A FOLGA DOS GRAPO 

dunha traída de auga potábel ; a 
limpeza das canles dé rego para 
evitar inundacións e a reparación 
do rego que serve aos prados de 
Escanabada e Xustás xunto coa 
instalación dun surtidor de gasó
leo agrícola. 

A crise do leite 

Corenta e sete colonos que ve
ñen de recebar a propriedade 
definitiva das terras pagaron as 
cantidades que lle quedaban por 
amortizaren , nalguns casos per
to dun -millón de pesetas. Axes~ 
tión da zona de colonización foi 
transferida á Xunta no ano 1985, 
pero non a da propriedade das 
terras e inmóbeis, que non se 
produciu até o ano 1988. Na acJ 
tualidade, o Mato Doso canta 
cun centro de formación profisio-

Tres dirixentes seguen mantendo a folga 

TINO VJZIARQUJVO ANT 

nal que imparte estudos de ca
pacitación agrária, e a média das -
explotacións é de vinte a trinta 
vacas. A crise do seitor lácteo 
repercute gravamen~ na zona. 
Segundo sinalan os colonos 
máis veteranos "lago de trinta 
anos de traballo, os baixos pré
cios do leite están a botar todo 
por terra". 

Esta zona de colonización da 
Terra Chá foi criada polo Instituto 
de Reforma y Desarrollo Agrário. 
IRYDA a princípios dos anos se
senta nas terras ermas que ocu
paban o corazón da comarca. 
Lago da transformación de 2.800 
hectáreas de superficie en terra 
de cultivo das cales 1 .800 co
rresponden a zonas de regadío. 
O. governo inceotivou o -asenta
mento de colonos e nos anos se
gu i ntes foron chegando unhas 

. / - -
setenta famílias procedentes de 
Astúrias, León, Castela e mesmo 
do resto oa Galiza que recibiron 
unha casa, cortes para o gado, 
dous silos e unhas seis hectáre
as de terreo, un tércio delas de 
regadío. 

Durante os primeiros anos, 
non tiveron que facer fronte ás 
amortizacións e lago comezaron 
a pagar cantidades que oscila
ban entre vinte e trinta mil pese
tas ao ano. 

Os máis xoves, ven o futuro 
con desconfianza e alguns 
mesmo comezan a buscar o fu
turo noutras ocupacións, a pesar 
de estar no corazón dun dos te
rritórios máis avanzados en ma
téria agropecuária. Alguns recor
dan que aquí se viran os primei
ros tractores da chaira e ainda 
hoxe os labregos posúen algun
h a da mellar e máis moderna 
maquinária agrícola da comarca. 
Un grupo de colonos aproveitou 
o acto de entrega dos títulos de 
propriedade para facer públicos 
os problemas máis importantes 
que !les afectan. 

Non faltaron durante a entrega 
dos títulos de propriedade, acu
sacións de eleitoralismo. *A cere
mónia asistían tamén o Conse
lleiro de Agricultura, o presidente 
da Deputaciórr e alguns alcaldes 
da comarca. 

Fraga aproveitou o acto para 
facer louvanza da concentración 
parcelária que a Conselleria está 
a levar a cabo na chaira luguesa, 
na que dixo xa se concentraran 

-13.500 hectáreas de terreo nos 
concellos de Vilalba, Castro, Ou
teiro de Reí, Abadin e Cospeito. 
O secretário comarcal do PSOE 
acusaba a Manuel Fraga de 
"oportunismo e cinismo o quer 
apontarse unha xestión coma a 
dos. títulos de propriedade, xa 
que segundo afirmqu, foi no ano 
1988, trala moción de censura 
contra o governo de Fernández 
Albor cando se asinou a entrega 
dos terreas por parte do lryda á 
Conselleria de Agricultura". • 

A política penitenciáriá foi posta en cuestión, 
segundo os Grap.o -
•ALBERTO CRUZ/MADRID 

Os presos do GRAPO e do 
PCE(r) que viñan mantendo 
unha folga de fame desde o 
30 de Novembro do 1989 
recebiron un .telegrama da 
sua organización 
recomendándolles o 
abandono da sua postura. 
Esta decisión prodúcese 
pouco despois da 
apresentación no 
Parlamento europeu dun 
proxecto de moción a 
resp~ito da folga de fame, a 
iniciativa dos verdes 
alemáns, pela que se 
pretendia enviar ao Estado 
español unha delegación 
para emitir un informe sobre 
a situación. 

O pasado 13 de Febreiro tívose 
coñecimento que a maioria dos 
presos políticos do PCE(r) e dos 
GRAPO que viñan manténdose 
nunha folga de fame pala reunifi
cación desde o 30 de Novembro 
do 1989 -e que supuxo a morte 
de José Manuel Sevillano Martín 
o 25 de maio do 1990- tiñan reci
bido un telegrama da sua organi
zación recomendándolles aban-

, donar a protesta. 

S_egundo fontes próximas aos 
presos, o telegrama tora enviado 
en n0me de Manuel Pérez Martí
nez, secretário xeral do PCE(r), 
coñecido como "camarada Are
nas", .e recoi:néndaselles deixar 
a folga "baixo a responsabilidade 
do partido". Asi o recoñeceu un
ha das avogadas que habitual
mente defenden a estes militan
tes, Francisca Villalba, quen. ma-

nifestou a este semanário que 
cando menos 19 dos 33 presos 
e presas que mantiñan a folga ti
ñan abandonado a denúncia na
da máis recebar os telegramas. 
Porén, cando menos tres presos, 
José Maria Sánchez Casas, 
Francisco Brotóns Beneyto e 
Fernando Hierro Chomón decidi
ron continuar coa folga. os ou
tros 11 restantes é probáb,el que 
a vaian deixando ao longo desta 
semana. 

O abandono da folga case 
coincidiu no tempo coa apr.esen
tación, polos Verdes alemáns, 
dun proxecto de moción no Par
lamento Europeu no ql,!e se re
quería o envio ao Estado espa
ñol dunha delegación formada 
por parlamentários, avogados e 
médicos "que entrer:J en contacto 
co Governo español, cos presos 

en folga de fame, os seus avo
gados, as suas famílias e con to
dos os· outros implicados para se 
informar no mesmo lugar e emitir · 
informe ao Parlamento de Euro
pa". Tamén se solicitaba á Cruz 
Vermella que se encarregase 
"outravolta" do papel mediador 
entre o Governo e os presos. 

"Non é-Unha derrota" . 
Os presos non consideran a fin 
da folga de fame como unha de
rrota, nen como un fracaso. "A 
loita contínua, pero valoran que 
as circunstáncias mudaron e, po
lo tanto , hai qüe efectuar un 
cámbio de estratéxia. Non se po
de dicer que non se conseguiu 
nada. Denunciouse a situación 
na qué se atopan nos cárceres,. 
púxose en entredito a política 

/ 
penitenciária do Governo e pú-
xose contra as cordas tanto ao 
Ministro de Xustícia, Enrique Mú
gica, como ao Director Xeral de 
lnstitucións Penitenciárias, Anto
ni Asunción, que durante máis 
de 14 meses viñeron negando a 
existéncia da folga de fame". 

Os presos van contimiar a loi
ta, unha vez _que se teñan recu- -
peradq dos danos sofridos na 
folga. E algo que tamén recoñe
ce o próprio Governo e a policía, 
pois poúcos días despois da 
chegada dos telegramas aos 
cárceres, Sánchez Casas, consi
derado pola policia como un dos 
dirixentes dos GRAPO, actual-

- mente encarcerado en Sevilla 11, 
recibiu a visita dun comisário 
rwequeríndoll~ unha entrevista 
con "Arenas" seguindo "ordes 
superiores". • 
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Q MELLOR DOS~Ml:JNDOS 

· _Após dun lustro de· benefícios empresariais e bancários 

Os traballadores chamados a costear a recesión 
•MANUEL VEIGA 

Se a última etapa da . 
economiá española foi dun · 
crecemento superior á 
média europea, esta 
situación non se vira 
reflexada na situación dos 
traballadores. Abonda c0n 
lembrar que o conxunto do 
Produto Interior Bruto 
medrara un 5% en 1988, 
un 4,9 en 1989 e un 3,5 en 
1990. Non oustante, a 
porcentaxe do mesmo 
correspondente aes 
salários rondaba o 50%, 
mentres en 1982, ano de 

· entrada do governo 
socialista, o trozo .de tarta 
(PIB) atribuida aes 
traballadores 
supoñia o 53,2%. 

Estes datos indican que os salá
rios significaron progresivamente 
menos no conxunto da ec;:onomia 
e iso mália que nos últimos 
anos aumentou o número de tra
balladores asalariados. 

Inversamente os benefícios 
empresários aumentaron no últi
mo lustro. Asi o aforro bruto das 
empresas representaba o 10,7% 
do PIB en 1982, e xa o 15 en 
1987. 

A banca privada era a outra 
gran beneficiada deste crece
mento. Os seus benefícios me
draban nun 28,8% en t989, por 
exemplo. · 

Neste contexto a actitude do 
governo central foi a de negarse 
en redondo a calquer diálogo 
cos sindicatos durante todo o pe
riodo. Consecuéncia desta cerra
zón foi a folga xeral do 14 de De
cembro de-1989, convocada por _ 
topas as centrais, incluida a 
UGT, de ideáriO--f)róximo ao parti
do no poder. A folga, un aconte-

. cemento inabitual no ámbito eu
ropeo ocidental; tivo repercu
sións ainda máis amplas en Gali
za, o que non foi casual, dado o 
progresivo desmantelamento in
dustrial que sofria -e sofre- o no
so pais e o nivel salari~I un 15% 
inferior á média dos salários es-

tatais. _ Economia, Carlos Solchaga, 
A ameaza de recesión que se agoiraba "despidos e cerras de 

comezou a _albiscar en Setembro empresas, se non habia un pac-
de 1989 foi o ponto de partida to para moderar salários e bene-
du nha chamada á moderación fícios". 
salarial. Os traballadores debe- Os sindicatos rexeitaron de 
rán aguantar as consecuéncias contado o plan guvernamental e 
dun crecemento en parte impor- enfatizaron a extrañeza de que o 
tante fictício que, sen embargo, requerimento aos sindicatos se 
encheo os petos de empresá- realice só para estar ás duras, 
rios, banca e diversos especula- pero no_n ás maduras. 
dores. O início da crise do Golfo - . 
sobrepúxose neste panorama. Os sindicatos gañan 
Felipe González anunciaba o 31 prestíxio, eri contraste 
de Agosto, através de Televisión co periodo de 
Española, un plan de "axuste desideoloxización 
económico", no que se aventura-
ba un orza.mento para 1991 "du- Esta situación, asi como as práti-
ro e restretivo". O ministro de cas de corrupción e componen-

Os sindicatos están 
dé acordo nos.mínimos 

UGT de Galicia, o sindicato na
cional de CCOO e a Conver
xéncia lntersindical Galega 
(CXTG-INTG) veñen de asinar 

. un Acordo mínimo sobre Nego
ciación Colectiva. Os tres gru
pos suman perto do 90% dos 
delegados eleitos en Galiza e 
pretenden "facilitar a unidade _ 
sindical frente á patronal e con
seguir unha maior mobilización 
e capacidade de-presión". 

Como acordo de mínimos, 
cada central deixa abeiradas 
algunhas das suas reivindica-

-cións, asi a CIG lembra que 
"faltan aspectos importantes 
para nós como é pular por con-· 
vénios de ámbi1o galego" e 
que, pola sua banda, pensan 
seguir impulsando. -

No aspecto unitário, os sindi
catos abrirán un "proceso de 
reunións entre as Federacións, 
asi como a nível territorial e'de 
empresa, pata a elaboración 
de propostas conxuntas na ne
gociación colectiva". 

Os sindicatos sinalan a riece
sidade de "rion limitarse á mera 
revisión salarial", destacando a 
atención á seguridade no en
torno do traballador, o compro- -
miso de plans formativos e a 
aplicaciói:i dos ('.Onvéníc:>s a to-

dos os traballadores, sen dis
criminación de sexo, idade ou 
tipo de contrato. 

No aspecto salªrial esixirase 
unha suba do 9% con clausulas 
de revisión a partir do 6,5% de 
inflación. Os sindicatos recla
man tamén a· solidaridade cos 
pior situados, establecendo un 
salário mínimo en convénio de 
70 mil pesetas con 14 pagas. 

Un último capítulo dedícase 
ao aumento da participación 
dos traballadores nos próprios 
convénios, dinamizando o pa-

. pel dos delegados e afortal?n
do o movimento sindical. _ 

Coincidéncia sindical 

Se algo destaca no acorde tri
partito é a participación dos na
cionalistas, dado que os pactos 
entre UGT e CCOO foron até 
agora moifo máis frecuentes. 
Para a CIG trátase de '.'ir uni
dos nestes obxetivos mínimos 
pero importantes, sobre os que 
seria absurda a división". As 
señas de identidade nacionalis
ta virian despois: "polo marco 
galega no que traballamos e 
que tratamos de impulsar e po
ta capacidade de presión que 
demostremos". -• 

das cada vez máis verificadas 
entre os partidos poderosos, for
neceu aos sindicatos dun prestí
xio e un renovado papel social, 
en contraste cos tempos de 
abrandamento ideolóxico e co 
obxetivo marcado polo próprio 
partido socialista e patronal de 
dixerir ás centrais, ao modo dou
tros paises, cara convertilas en 
meras axéncias de servícios, 
sen plan nen critérios sociais 
-globais. O fracaso desta política 
foi visibel polo próprio rexeita
mento das acusacións de "politi
zación" vertidas contra os sindi
catos o 14-D. 

A recente celebración de elei
cións sindicais deixa unha masa 
laboral ainda quente ás portas 
da aprobación dun novo convé
nio. A forza e consolidación dos 
sindicatos, precisamente dos de 
clase -ainda con matices-, cho
ca cunha situación económica 
máis dura que hai tres ou cinco 
anos e con actitudes pouco re
ceptivas por parte de dous ex
cepcionais aliados: governo e 
patronal. 

Convénios con 
moderación salarial 

Patronal, governo e banca coin
ciden nas últimas semanas en 
colocar a moderación salarial co
mo un dos princípios fundamen
tais para evitar unha profun~iza
ción da crise e como mecanismo 
de recuperación. D@sde algun
has centrais fálase mesmo de 
"bombardeo ideolóxico" cuxo fin 
seria o chamado "pacto de com
petitividade". Tratariase, segun
do esta interpretación, de procu
rar a complicidade dos sindica
tos núnha política de moderación 
ou regresiva, desde o ponto de 
vista dos traballadores, que per- -
mitiria unha maior paridade no 
escenário europeo. Haberia que 
afrontar, en consecuéncia, recor
tes salariais, merma de proteción 
social e de infraestruturas e au
mento do desemprego. Para es
ta política estariase preparando 
desde agora mesmo á opinión 
pública, identificandoa como a 
"única posibel" nestes-tempos de 
recesión económica. • 

Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis. 

Felipe González. 

Que lle dá noxo, di da guerra 
Mick Jagger, no último dis90 
dos Rolling Stones. O históri
co grupo critica a codícia que 
hai no mundo e aos que te
ñan dubidas aconséllalles que 
·pergunten "no seu banco". O 
disco pasará á lista de pros
critos no Reino Unido, ao ca
rón doutros temas, alguns de
les ben inxénuos, que incluen 
nas suas letras a palabra paz. 
A famosa cantante irlandesa 
Sidney O'Connor realizou 
duras declaracións criticando 
a indústria musical e a asun
ción da norma de siléncio que 
se lle impón aos artistas. Ta
mén Vanessa Redgrave ven 
de ser castigada. Unha comé
dia musical sua ia ser presen
tada nos Estados Unidos, pe
ro foi cancelada, após de que 
a artista realizara unhas de
claracións contrárias á gue
rra. 

Faro de Vigo lembraba o pa
sad o martes que o actor 
Charlie Sheen (Platoon, Wall 
Street), filio do tamén inter
prete Martin Sheen (Apocalip
sis Now) é de apelido orixinal 
"Estévez", pois o seu abó era 
Francisco Estevez, galega 
emigrado a Nova lorque pou
co despois de rematar a Pri
meira Guerra Mundial. Faro 
lembra que o cine aconsellou 
a Sheen buscar un apelido 
máis comercial. Pero en reali
dade o nome deste emigrante 
de Salceda de Caselas non 
se perdeu, posto que un ir
mán de Charlie, tamén actor, 
utiliza o nome de Emílio Este
vez e con el realizou xa multi
tude de filmes como o recén 
estreado Va/entes Foraxidos. 

Hai palabras que se poñen de 
moda. A colza meteu nas 
conversas unha expresión tan 
pedante como "atípico". O tí
tulo dun libro de García Már
quez supliu os esforzos de 
imaxinación de moitos xorna
listas que pasaron un ano titu
lando "Crónica dunha derrota 
celtista anunciada" e vulgari
dades semellantes. Tamén 
houbo,a época dos "estatu
tos" e ademais do de Autono
mía, abrollaron estatutos uni
versitários, dos traballadores, 
etc. Agora estamos no tempo 
dos Protocolos. Fraga asina 
todos os dias 14 ou 15 proto
colos con outras tantas enti
dades. Asociacións de médi
cos, sindicatos e até cis xóve
nes de Galiza Nova para en
trar no 'BNG firman un proto
colo. 

Do mesmo modo que os 
primeiros historiadores divi
dían a história por reis e bata
llas, logo outros por periodos 
económicos e por último che
garon os historiadores das 
mentalidades, para o século 
próximo xa sé anuncian os 
historiadores das palabras. O 
uso dun termo servirá para 
demarcar unha época. Este 
será o biénio dos protocolos. • 
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DADOS RELEVANTES 

David Ferrer Garrido, Presidente 

"Caixa Ourense apresenta un balance 
totalmente positivo con índices 
significativos dunha excelente xestión 
profisional" 

"Caixa Ourense reafirma a sua 
vocación de presente e futuro, aberta 
á colaboración e ás boas relacións 
coas restantes entidades galegas 
desde a sua identidade, porque 
desde ese entendimento se pode 
construir o futuro de Galiza ". 

f 24.233 MILLO NS DE RECURSOS ALLEOS 

Os recursos alleos ao 31 .12.90, situáronse 
en 124.233 millóns de pesetas, cifra que 
supón un incremento sobre igual data do 
ano anterior de 8.397 millóns de pesetas, 
-destacando o crecimento do sector privado 
pala via das contas correntes, cun 
8,49 % de incremento. 

A MARXE DE ExPLOTACIÓN MEDROU 
UN 53,36 % 

Todas as manees en 1990 tiveron un 
crecimento superior ao 20 %,... feito que ven 
demonstrar unha mellar utilización dos 
recursos administrados, destacando sobre . 
todas os demais a manee de explotación, 
que mellorou a respeito do ano anterior nun 
53,36 %, cifra catro veces superior 
á média das caixas galegas. 

3.554 MILLÓNS EN BENEHCIOS 

Os beneficios brutos ao 31.12.90 situáronse en 
3.554 millóns de pesetas, cantidade que 
supón ur:i aumento do 47,96 %, 

DE.1990 
3.554 

MILLÓNSDE 
BENEFICIOS: 

A.MARXE 
Dl 

EXPLOTACIÓN
MEDROU UN 

53,36 % 

para o mesmo conceito sobre o ano anterior. 
Unha vez deducidas as provisións dos 
fundos especiais, o excedente neto en 1990 
foi de 549 millóns de pesetas. 

PROVISIÓNS DE INSOLVENCIAS 
. AO CEN POR CEN 

Duran!e 1990 continuouse coa polítiéa 
empréSa.rial de fortes dotacións e de . 
provisións para todo tipo de continxéncias, · 
estando nestes momentos cobertas as 
provisións que fixa a autoridade monetária, asi 
como os coeficientes de garantia e de 
solvéncia. 

NOVAS OHCINAS 

Durante o ano 1990 abordouse a 
expansión da rede de oficinas 
incorporándose á rede novas instalacións 
na cidade da Coruña cunha nova 

. • oficina urbana, no Concello de 
Vilamarin, en Ribadávia e A Valenzá . 
(Barbadás) . . 

Luis Carrera ·Pásaro, Director Xeral. 

"Abretise unha nova ·década 
e os dados demóstran a solidez e 
a vía de futuro de Caixa Ourense ". 

·"Estamos en condicións de superar os 
novos retos que o entorno nos ha 
apresentar nos próximos anos. 
O crecimento tanto da marxe de 
intermediación como da marxe 
ordinária e sobretodo da marxe de 
explotación indican que ó camíño 
escollido é o correcto". 

DADOS COMPNtATIVOS (en mlllóns) 

1990 1989 % 

Recursos alleos 
Beneficios brutos 
Excedente neto 
Total activo 

124.233 
3.554 

549 
136.091 -

115.836 
2.402 

83 
128.035 

7,25 
47,96 

558,69 
6,29 

MÁIS OBRA CULTURAL 

O forte incremento dos resultados de 1990 
permite aumentar no cen por cen os fundos 

· destinados para a Obra Benéfico-Social e 
Cultural de Caixa Ourense en 1991 . 

CONVOCATORIA DO PREMIP 
"PRIETO NESPEREIRA" DE GRABADO 

Caixa Ourense convocou en 1990 o 
Prémio Internacional de Grabado "Xulio · 
Prieto Nespereira", dotado cun millón e médio de 
pesetas, como recoñecimento á figura do 
ilustre grabador ourensán. Este prémio é o 
mellar dotado de España para esta especialidade 
artística. 
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Ricardo 
Canr; 
Calero 

ANOSATEUA 
A NOSA CULTURA 13 

E_studos e análises da obra dun dos máis 
importantes intelectuais da cultura 

galega neste século. 

Coas colaboracións de: 
Francisco Fernández del Riego 

# Claudio Rodríguez Fer 

, Maria Pilar Garcia ·Negro 

Carmen Blanco 

Araceli Herrero 

Aurora Marco 

Francisco Salinas Portugal 
. ' 

~iguel Anxo Fernán Vello 

Franciséo Rodríguez Sánchez 

· Maria do Carmo Henríquez Salido 

Carlos Paulo Martínez Pereiro 

Ramóm López Suevos 

Domingos Prieto . 

Elvira Souto Presedo 

e · 

] . Martinho Montero Santalha 

PRÓXIMA EDICIÓN 
'' ·-·· ......... . 

U N ANO DE POLITICA CULTURAL 

J:>az Lamela, 
directora xeral de cu·ltura 

'A cultura é a ovel'~ negra 
po'rque resulta máis cara ~ 
do que os pólfticos pensan' 

• XAN CARBALLA 

Paz Lamela;. Directora Xeral 
de Cultura, ten xa unha 
experiéncia longa na -
administración autonómica, 
onde ostentou a 
responsabilidade de política 
lingüística. Pedagoga e 
galeguista, como ela mesmo 
se define, Paz Lamela 
aborda un ano de balance 
dunha política cultural 
sempre no ponto de mira 
das críticas, nomeadamente 
no terreo das subvencións. 

"É difícil facer un balance no cam
po da cultura, pero os obxectivos 
que. nos marcamos para este pri
meiro ano cumplímolos. Actuamos 
moi condicionados polo tempo por
que cando se aprobaron os presu
postos estabamos xa no mes de 
Agosto. Cumprimos nos encontros 
de literatura infantil e no Congreso 
da CUitura Galega, pero queda
mos curtos no programa de expo
sicións en canto ao proxecto de le
var polos concellos os fondos da 
própria Consellaria". Asi camaza 
resumindo un ano de actividade a 
director xeral de cultura, Paz La
mela, unha das poucas mulleres 
con cargos de responsabilidade 
política no actual governo galega. 

"Esta Consellaria móvese máis 
no terreo das subvencións que no 
dos próprios investimentos, e mes
mo este capítulo non foi ao gasto 
do que pensabamos nun princípio. 
As ardes foron con retraso e isa 
perxudica sempre ao.s beneficiá
rios que cobraron con retraso, pero 
penso que foi o único ano en que 
estª Consellaria cumpriu en máis 

, dun 98% os seus presupostos, ex
cluindo o capítulo das obras que é 
máis difícil encaixar perfeitamente 
nos prazos .. 

A política de subv~mcións é po
. lémica sempre, pero neste ano 
tivo unha particular contesta
ción en diversos sectores. , 

As protestas que chegaron a nós 
concretáronse no teatro pero non 
polos critérios seguidos. Foron un
has cantas persoas que non cum
prian precisamente os conceitos 
da arde. Houbo unha comisión de . 
expertos da Consellaria coa que 
esas duas persoas non estaban 
dacordo. Neutros terreas do teatro 
non houbo contestación: nen nas 
outras subvencións nen coa Feira 
de Teatro. 

Outra protesta foi a dos cine-clu.
bes, e a nasa idea foi darlles, polo 

. menos, a mesma cantidade que fi
guraba na Consellaria do ano an~ 
terior cunha diferéncia de 2'00.000 
pesetas, e é que estabamos moi 

· apretados de presuposto que nos 

obrigarian a deixar de subvencio
nar outras actividades que a Comi
sión consideraba importantes. 

En canto ás Bandas de Música a 
protesta referíase ás subvencións 
do ano pasado e coñézoa pala 
prensa porque comigo non veu ta
lar ninguén da directiva. As bandas 
víñanselle dando 5 millóns e nós 
démoslle 5,5 millóns. Sei que non 
é unha subvención abando para as 
moitas bandas federadas e mesmo 
a algunhas non federadas tamén 
axudamos, pero hai subvencións 
indirectas que non se contabilizan , 
como son as dos Circuitos Cultu
rais, subvencións a Concellos, ... e 
despois receben outras axudas, 
como os 40 millóns da Deputación 
de Pontevedra. 

Sei que en nengun caso é da
bondo pero irnos tratar de correxir 
mesmo o sistema das ardes de 
subvención, que implicaban unha 
certa subxectividade. Oesta volta 
van estar unificadas todas as sub
vencións nunha só orden. 

'IMOS TRATAR DE 
CORREXIRO · 
SISTEMA DAS ORDES 
DE SUBVENCION, 
QUE IMPLICABAN 
UNHA CERTA 
SUBXECT,IVIDADE. 
VAN ESTAR 
UNIFICADAS TODAS 
NUNHA SO ORDE' 

Non cree que na política cultu
rali despois de sair da posterga
ción dun ermo de décadas, é 
preciso un esforzo económico · 
moito maior? · 

Calquer persoa responsábel políti
ca nunha Consellaria vai dicer que 

· os presupostos que manexan non 
son dabondo. E Cultura tamén pre
cisaria máis presuposto .. Todo o 
que sexa cultura é sempre a ovella 
negra, e non é porque os gover
nos non estén sensibilizados, por
que é un problema comun a todos 
os governos do .Estado, senón por
que se pensa que con poucos car
tQs se pode· facer moito e as cau
sas culturais son moi caras. 

Os nasos presupostos subiron 
moito pero os aspectos son moi di
versos e as· partidas individuais 
acaban senda cativas polo moito 
que hai que atender. En Galiza os 
colectivos e os próprios cidadáns 

están adquirindo conciéncia de 
que a actividade de ócio, de ex
pansión, lúdica,. .. ten que ocupar 
un lugar importante r:¡unha época 
na que a vida se vive máis a pre
sa. A cultura ampliaria a sua ex
pectativa na medida en que au 
mente esa conciéncia cidadán , e 
isa redundaria no avivamento das 
asociacións culturais. Todos sabe
mos que estas últimas, se 11on se 
lles axuda desde as institucións, 
non poden levar un programa a ca
bo. As veces vense espléndidas 
actividades organizadas palas aso
ciacións culturais e apenas hai un
has dúcias de persoas seguíndo
as , e isa é porque non hai unha 
participación directa. Cando a so
ciedade galega se conciéncie diso 
a nasa cultura medrará. 

Vaise publicar de imediato a pri
meira parte do Mapa Cultural de 
Galicia, e nel facíase a análise 
de 285 asociacións culturais. 
Falla de local e de cartos eran 
os problemas principais. A Fe
deración de Asociacións Cultu
rais criticou, cando o Congreso 
de Cultura, que se facia unha 
política de escaparate e un es
caso apoio ao asociacionismo. 

Hai duas perguntas al. Unha delas 
é que non contáramos coas aso
ciacións culturais, que son 1.200 e 
agora vai sair un novo listado que 
incrementa as dadas de alta na 
Consellaria. Ter a representativida
de das asociacións para a organi
zación do Congreso era moi difícil 
e quen nos cri~icaba só agrupa a 
algo máis de 50 asociacións, e non 
digo que non estañan facendo un
ha· boa labor, pero non eran da
bondo representativas. Se a Fe
deración representase á maioria 
das asociacións seria moito mellar 
canalizar por aí a colaboración. 

En canto a que se desatendeu o 
apoio ao asociacionismo en favor. 
doutras actividades, a Conselleria 
ten tres capítulos (4:6 e 7) : dous 
adicados a· subvencións e outro a 
investimentos. No de investimen
tos fixemos os encontros de litera
tura infantil, que non foron contes
tados, e nunca se fixera un Con- · 
greso da Cultura Galega. Que era 
mellar repartir os 25 millóns que 
costou o Congreso coas asocia
cións culturais? Non o sei, pero 
nós tamén subvencionamos ás 
asociacións e non criticamos can
do tan simpósios ou xornadas ou 
semanas culturais. Nós apoiamos 
isa e penso que a Conselleria ta- lf 
mén ten direito a organfzar un 
Congreso en cuxo Consello Ase-
sor estaban representadas as insti
tucions galegas e organizado con 
liberdade polos coordenadores de 
Area. O Congreso foi positivo co-
mo primeira post~n cena dos 
planteamentos xerais e nos anos 
sucesiv.os ir abordando temas es-
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'1 NTERESARIANOS. 
SUBVENCIONAR 
A FEDERACION 
DE ASOCIACIONS 
CULTURAIS PARA 
QUE SE DESE MAIS 
A COÑECER' 

pecificamente. 
Hai entón un problema de in

terlocución? lnterésalle que as 
asociacións culturais se federen 
e se organicen entre si? 

Claro que nos interesa. Ao seu 
presidente, cando falei con el, df
xenlle que un dos labores funda
mentais era int9'ntar expandir a Fe
deración, e que nos interesaria 
subvencionar _á Federación de 
Asociacións Culturais máis que pa
ra facer actividades para que se 
dea a coñecer. Se o 80% das aso
ciacións estivesen federadas resol
veriamos un gran problema á hora 
de adxudicar subvencións. 

Este ano descentralizamos as 
subvencións ás delegacións e só 
atendemos desde a Consellaria di
rectamente as que atinxen a agru
pacións de ámbito de actuación 
gal ego. 

Produción editorial 
e bibliotecas 

Pasando a outro terreo. Unha ci-
. dade como Vigo ainda non con

ta cunha Biblioteca pública de 
seu, cal é política do seu depar
tamento neste ámbito? 

O problema das antigas Bibliote
cas Nacionais é que _foron transfe
ridas as que ha_bia pero ten que 
ser o Minístério o que fai o edifício 
para ubicar cada nova biblioteca. 
Est-pmos facerido intervencións pa
ra mellorar a situ.ación na Coruña e 
Santiago. Pero tal como viñeron as 
bibliotecas transferidas é moi difí
cil, no que toca ás grandes biblio
t,~cas, telas nas condicións en que 
deb8r:::i.n estar. . · 

Cousa distinta so'n as redes de 
bibliotecas, que están ben dotadas 
e teñen un funcionamento bastan
te adecuado, e neste ano vaise dar 
un paso adiante neste rede -de po
voación de máis de 5.000 habitan
tes- que en conxunto recolle uns 
180 centros. Estamos desenvol
vendo a Lei de Bibliotecas e xa 
sairon dous dos cinco decretos 
que a poñerán en camiño. 

Vaise empezar a construir -con 
financiamento de Madrid- o Centro 
Superior Bibliográfico de Galiza e 
rematarase neste ano. Nel haberá 
un ha base de dados sobre os fon- . 
dos bibliográficos galegos e unha 
importante ·hemeroteca con micro
filmes, e pretendemos que se for
me ali o xerme dunha Biblioteca 
Nacional de Galicia, con· todos os 
fondos editados pola Xunta. 

Unha das maneiras de incentivar 
a produción editorial e a compra 
directa de exemplares (300). Que 
circuito seguen eses libros? 

Van a todas as bibliotecas de Gali
za e o resto a lotes fundacionais. 

E funciOna adecuadamente? 

Perfeitamente. Antes estaban en 
San Lázaro e agora están na Rua 
Equis de Santiago. Ternos un con
trato co INEM que pon persoal es
pecializado en catalogación, e son 
os encarregados dos envios baixo 
as normas da Consellaria. Enviase 
tamén a outras asociacións cultu-. ' 

'A BUROCRÁCIA 
E DE TODOS 
OS APARATOS 
ADMINISTRATIVOS 
EN CALQUER 
ESTADO. NÓS 
MESMOS-PASAMOS 
MAIS TEMPO 
OCUPADOS CON ELA 
QUE PENSANDO' 

• ·A cobranza do imposto -so
bre bens inmóbeis no Carba
lliño, podería ser ilegal, se
gundo indica un informe xurídico 
solicitado polo concello, e segundo 
adm itiron ·a totalidade dos conce
llos, :no decurso de pleno desen
volvido. O Luns, e que estabelezou 
a rebaixa de tipo de gravame a 
aplicar, que agora queda fixado no . 
0,3 , informa Xosé R. Castro, o 
concello tamén se apresentará co
mo parte nas reclamacións vici- -
ñais, custeando os gastos do con
tencioso e mesmo recorrerá se fo
se preciso para decretar a nulidade 
do cobro do imposto no ano 90. 

Esta situación ven dada polo re
cebem ento das notificacións no 
mesmo ano en que se tiñaque pa
gar o imposto, no 90, cuestión que· 
choca claramente coa lei, que di 
textualmente que os recibos debe
rán estar en posesión do contri-

. buinte no ano anterior a facelo 
efectivo. 

A todo isto hai que engadir a so
brevaloración admitida polo próprio 
centro-catastral e o grupo de go
verno, dalgunhas zonas do Carba-
lliño, polo que-o portavoz do gover
no, Aurelio Miras Portugal, xa se 
aventurou a dicer que se ian a re-

~ < baixar as bases, eque o concello 
~ teria que devolver os cartos cobra
~ dos a maiores aos viciños, aclaran
~ do ademais que de· prosperar- al
z guns dos recursos interpostos, 
<( u • • , • ·-non prosperarian so para o v1cino, 

rais que funcionan ben. lso é unha 
norma que xa ven de atrás. 'SE O ao0lo DAS 
Recentemente rexeitouse esta ASOCIACIONS 
compra da escolma "Andando a - ESTIVESEN 
Terra;, de Manuel Maria, por non - ------------
cumprir coa normativa lingüí~ti- FEDERADAS 
ca. Sen entrar no caso particu- RESOLVERIAMOS UN 
lar, non se está aplicando con ri~ 
xidez esta norma restrictiva, cri- GRANDE PROBLEMA 
.ticada como discriminatória des- A HORA 
de diversas instáncias? 

DE ADXUDICAR 
SUBVENCIONS' 

senón para todo o povo". Precisa
mente o BNG local, acusade "ne
glixéncia" a este político, unha vez 
que integraba a comisión provincial 
que aprobou os valores catastrais, 
cuestión que non comRarte e reba
te argumentando que a valoración 
non eran competéncia deles. 

Tanto a comisión afectada de vi-
ciños, como os concelleiros dos 
grupos da oposición, puxeron de 
manifest0 que o problema non era 
o tipo de graváme, senón a valora- , 
ción, pedindo que se inície de novo 
o·proceso, cuestión que ainda rion 
aclarou o PP-CdeG, que se ampa-
ra na máis que probábel baixa das 
bases, o que abarataria o imposto; 
ainda que o alcalde Marnotes, ta-

A norma está aí e non son respon
sábel dela, ainda que a acato e 
acataríaa ainda ~ue non estivese · 
dacordo con ela. Nós non ternos 
máis-obriga que seguir ese critério 
tal como marca a lei á hora de 
comprar os 300 exemplares. Que 
ten que haber modificacións na 
normativa? Non me corresponde a 
min facelo e o único marxe que 
permite a lei é cando se fan publi
cacións de libros escritos antes . 
que si se poden subvencionar na 
língua en que foi escrita. Se se re
editan libros de Castelao, Otero ou 
outro clásico pódese facer porque 
son libros de interese e anteriores 
á norma: O que non permite é en 
libros posteriores desacordes coa 
normativa. 

axuda institucional tamén gran- mén se atopaba preocupado pola 
de? . · baixa na recadación, o que redun

E non cabia unha maior flexibli
dade? 

Quizais en poesia haxa máis liber
dade no léxico, pero ao· que se vai 
é_ ás normas morfolóxicas, · ás nor
mas sintácticas, e deixando esa li
berdade de léxico non creo que · 
sexa tan difícil facer unha iíngua 
unificada. Que as nor·mas sexan 
ou non ríxidas non me correspon
de a min decidilo. Non quer dicer 
isto que eses libros non axudados 
non sexan bons pero penso que os 
escritores debian atender a esa 
unificación da lír:igua. 

A 'imaxe 
e as novas producións 
cinematográfica~ 

No ano 89 estreáronse tres lon
gametraxes. Non se sabe nada 
sobre novas producións, cal é a 
situación do ponto de vista dun
ha atividade que precisa un in
vestimento eleyado e un grao de 

. o parón veFl dado porque a arde, 
de subvención á imaxe saiu tarde. 
negºociamo9 con TV, que antes 
aportou un 25% e queremos que 
aumente até o 50% esa axuda. 
Mentres se negociaron todas esas 
causas retrasouse o proceso. As 
subvencións concedéronse tarde e 
desenvolverase . o traballo durante 
este ar:io. Ademas van sair xa as 
ordes deste ano. 

Hai nun horizonte cercano unha 
estrea cónxunta'como aquela de 
entón? 

Segunda a comisión de valoración 
non habia grandes cousas apre
sentadas. Os 145 millóns da Con
sellaria e o 25% de televisión dixo 
a Comisión que eran dabondo. 
Non sei se foi un ano de desánimo 
dos criadores ante a falta de ex
pectativa da axuda económica que 
se retrasaba. 

Unha crítica que se escoit84Tloi- , 
tas veces é que o esforzo buro
crático é superior ao próprio es
forzo de criación? 

Esa burocr~cia é de todos os apa· 
ratos administrativos en calquer 
estado e todos as sofrimos. Nós 
mesmos pasamos máis tempo coa 
burocrácia que pensando. A Con
selleria no.sa procurou ir descen
tralizando ás. Delegacións moitas 

. órdes paa achegar máis a Admi-
nistración ao administrado. • 

daria loxicamente no orzamento,· 
acusando ao Bloque, que propuña 
a aplicación do 0,2 como medida 
correctora, de querer levar o con
cello á "bancarrota", dado rebatido 
polos nacional[stas, coa lóxica es
magadora da falta de servícios e 
as parafernálias guvernamentais. 

Asi as causas, toda a valoración 
catastral do Carballiño fica no aire, 
á espera da resolución dos recur
sos, para que o concello entre no 
contencioso-e reivindique a nulida
de dun proceso, que duplicaria os 
ingresos nas arcas municipais, ain
da que isa é achacado desde o go
verno ao aumentC?,das proprieda
des catalogadas, que pasan de 
seis mil a máis de doce mil. • 

• Amplíanse as prazas para 
educación de adultos. Na con
vocatória do dia 7 de Febreiro para 
cobrir prazas en centros de Edúca
ción Permanente de Adultos detec
touse que non se axeitaba c;o catá
logo d_e pastos ·de traballo publica
do pala Consellaria de Educación. 
A .denúncia realizada por CCOO foi 
aceitada pala Conselleria de Edu
cación. 

· Desa maneira deben figurar ás 
prazas de Fi loloxia Galega dos 
Centros EPA de Ferrol, Noia e Po
rriño, e modifícase a praza de Vila
garcia de castelán-inglés a filoloxia 
galega. A ampliación e correción a 
publicar no DOG extendeu .o prazo • 
de apresentación en quince dias. + 

.. 
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Q CONFLITO DO GOLFO ., 

. . . 

A diplomácia dun Estado interiormente debilitado aporta luz ante as servidumes mundiais 

A URSS obrigada a cumplir o papel da inerte ONU 
r 

•MANUEL VEIGA 

A pluralidade nacional da 
URSS, problema capital da 
perestroika, quizá serva, 
paradoxicamente, de . 
escola diplomática para o 
Estado que xa se 
converteu no principal 
mediador· na guerra do 
Golfo. Na URSS conviven 
várias nacionalidades de 
confesión islámica que 
reunen entre si a 50 
millóns de cidadáns. Esta 
circustáncia, xunto coa 

. proximidade xeográfica e a 
diferéncia de critérios 
políticos do Estado en 
relación cos paises ' · ·--

DEU5 ESTA 
()AS NOSA5 

PAR\-ES 

da para os seus próprios patroci
nadores, como tantas veces de-

. mostrou a história. A guerra co
mo alternativa, sen unha enume
ración de obxectivos e etapas 
concr13tas, non é máis .que unha 

· negación da política e, polo tan
to, do cámbio social. 

Poucas bazas para o Iraq 

ocidentais, ·facultan á~ 
Unión Sovietica para ser 
hoxe interlucutor entre os 
árabes e as forzas 
militares que interv,eñen na 
zona. 

O espácio para a diplomácia 
quedara franco ao fracasar esta 
e producirse a guerra. O primeiro · 
morto verdadeiro a consecuén
cia da batalla foi o organismo de 
Nacións Unidas. Un xornal norte
americano chegou a dicer que a 
ONU limitábase a poñer o carim
bo sobre as decisións norteame- · 
ricanas e Pérez de Cuellar a fa
cer de mozo ·dos recados de 
Bus_h. A definición seria brutal
mente descalificadora se non fo
se real. O Consellb de Segurida
de non se reune. As propostas 
de paz, retirada de Kuwait inclui
da, realizaqas polo Iraq, non son 
respostadas pala ONU -organis
mo cuxo auspício serviu e serve 
para lexitimar a guerra ante .a 
opinión pública- senón directa
mente por Bush. 

ao peruano Pérez de Cuéllar 
non lle queda máis vía que a di
misión forzosa se se pretende 
que as Nacións Unidas recobren 
uh papel nunca máis importante 
e factíbel -ainda que resulte pa
radóxico- ca hoxe. 

ONU. Desprendida do reflexo 
stalinista, cun prestíxio ben ga
ñado en todo o mundo por Gor
bachov, cunha política de paz 
que coñece mellar ca ninguén os 
perfis do Estado norteamericanr;i 
e cUnha sutileza diplomática fa
vorecida pala reforma política 
emprendida, a URSS é sinalada 
hoxe como· a posíbel gran vitorio
sa do conflito, sen ter gastado · 
un peso nel. 

XESUS CAMPOS 

Unha actuación máis 
decidida no conflito 

Caberian outras posibilidades. A 
URSS poderia ter actuado máis 
decisivamente no conflito. Pesan 
sen dúbida os conflitos internos e 
problemas importantes como o 
relevo do seu Ministro de Exterio
res. Con todo , é perceptíbel o 
cámbio de estratéxia léxico unha 
vez comezada a guerra, se ben, 
desde alguns pontos de vista, es
te cambio estaría máis funda
·mentado no avance dos secto
res menos reformistas do interior. 

Desde a perspectiva iraqui, o re
xeitamento da proposta de paz 
de Moscu, que se aponta á hora 
de escreber estas páxinas, pare
ce non tanto unha mostra de tes
tarudez, senón a única posíbel , 
toda vez que Bush xa desbotou 
a propo.sta e os seus exércitos 
están prestos a tinguirse de san
gue. En tales condicións , a víti 
ma non pode permitirse máis su
tilezas que a consigna de guerra 
que unifique e dé folgos ás pró
prias liñas. lsto non quita que a 
retirada de Kuwait, pedida desde 
o 2 de Agosto, mesmo polos pai
ses máis críticos con Bush, co
mo o lemen, Xordánia ou Cuba, 
sexa ·a alternativa que deba levar 
a cabo o Iraq. O custo en sangue 
é imenso e o derrumbe económi
co pode deíxar o país irrecuperá
bel e cun retraso de décadas, 
mesmo a respeito dos seus vici
ños. Nen o petróleo seria quen 
de sufragar tanta destrución -
ademais haberia que ver en que 
condicións de soberanía queda a 
zona após da guerra, dado que 
os Estados Unidos xa parecen 
contar entre os seus proxectos o 
de desprend_er ao Iraq dunha 
parte do seu território. Convén 
lembrar ademais -que unha das 
razóns probábeis para invadir 
Kuwait fara a do déficit exterior 
de 70 mil millóns de dólares , 
acumulado durante os oito anos 
de guerra co Irán. 

. 
Nesta situación a URSS está a 

lévar a cabo a función própria da 

O batifúndio non hai quen o 
arranxe e nen os médios de co
municación máis benévolos e 
máis propensos a xustificálo to
do, son capaces de disimular tal 
carreira de despropósitos e ser
vidumes por parte da·s Nacións 
Unidas. Despois desta guerra, Mikhail Gorbatchov. 

, 

Esta interpretación pode resul
tar esaxerada, sobretodo por 
prematura, pero o que desde lo- · 
go está fara de lugar. é a acusa
ción de que a URSS negócia pa
ra aproveitarse da situación . 
Dando isto por certo -o cal, por 
outra parte, non significa nada, 
pois nengun . Estado actua para 
perxudicarse a si mesmo- a res
posta é doada: que fagan os 
norteamericanos o mesmo, no 
canto de basearse unicamente 
no poder das armas. A URSS 
non pediu para si, senón todo o 
contrário, a exclusiva _da diplo
·mácia. Pala contra, é o abando
no desta léxica vía polos demáis 
paises ocider¡tais o que provoca 
tamén o fracaso das iniciativas 
soviéticas. 

Sen embargo, as posibilidades 
de actuación no conflito eran e 
son escasas. A non ser que se 
pida a intervención da URSS de
claradamente do bando iraquí, 
ao estilo da guerra fria , o que 
sen dúbida provocaría a felicida
de de non poucos sectores oci 
dentais, ideoloxicamente desam-

. parados desque perderon o ene
migo. Apontarse no bando iraquí 
-deixando de lado a xusteza ou 
non da opción- significaría ads
cribirse á teoría do canto pior, 
mellor, teoría política tinguida de 
heroísmo pero inútil , senón suici-

En resumo de cantas, non pa
recen verse máis alternativas, po
lo momento, que a guerra. Bush 
continua inflexíbel , ainda que a 
batalla política esteña piar cada 
vez para el. A última iniciativa de 
paz soviética, co ainda relativo 
eco logrado en Europa, supuxo 
sen dúbida un golpe no fervor mi
litarista dos seus xenerais. • 

PARA UN DIALOGO CO MUNDO DO ISLAM 
CHARLES DE FOUCAULT, FALAR DESDE O SllÉNCIO E VIVIR NA POBREZA RADICAL 

A guerra do Golfo ten a colateralidade de 
traer á mesa dos· debates a necesidade e 
a dificuldade dun diálogo de culturas entre 
o Ocidente e os países árabes, entre o 
cristianismo e·o Islam, entre o Norte rico e 
o Sul pobre ... 

Este diálogo leva tempo que se iniciou_, 
pero tamén tempo que tarda en afondar. E 
diferente o empeño estabelecido en ltália, 
en Fráncia ou en España para este diálo
go. Os italianos souberon introducirse nos 

. grupos crist iáns desde Etiopía ao Iraq; 
son os interlocutores culturais e, concreta
mente, relixiosos do cristianismo e do is
lam intraárabe: Os franceses levan dous 
séculas de relacións intensas e diversas 
cos árabes: relacións comerciais, educ;:ati
vas, culturais. Os españois, mediante un 
grupo de "arabistas", mantivéronse no 
campo da história da arte e pouco máis. 

Nengún deses acercamentos euro"peus, 
ademais do fundamentalmente colonialis
fa inglés, estivo isento de presión domina
dora. Na relación . directa co Islam quen 
máis afondaron foron certos sectores fran-

FRANCISCO CARBALLO 

ceses como os liderados polo cardeal La
vigerie, fundador dos PP Brancos e por 
Charles de Foucault. 

Charles de Foucault, 1858-1916, deu as 
liñas de actuación máis fondas para un 
diálogo no corazón do Islam; con base 
nos seus escritos espirituais naceron en 
1933 e 1936 d'uas institucións con casa 
central no Ahaggar alxeriano e con in
fluéncia na igrexa máis afín ás comunida
des de liberación de Latinoamérica. 

Ch. de Foucault, universitário e militar 
nos anos 188Q, dedicouse á_ exploración 
xeográfica en Marrocos, 1883, para reti
·rarse ,ao siléAcio da Trapq (Fráncia). 
1890, e posteriormente iniciar unha xeira 
de aventuras relixiosas. Residenciouse en 
Nazaret (Palestina) como mendicante . 
cristián; aceitou o sacerdócio e transla
douse a Tamanrasset (Ahaggar) eomo 
eremita coa só compañia dun colaborado"r 
liberado da escravitude. Era para os tua
regs "o morabiño" cristián ªº que seguen 
honrando como parte do seu santoral. 

A aventura relixiosa de Ch. de Foucault 

estivo ancorada na busca dun diálogo a 
fondo co Islam. Para iso entendeu que 
compria "desfacer un malentendido dun 
cristianismo ocidental identificado coas 
cruzadas e co poder imperialista". Había 
que demostrar desde. a pobreza e a humil
dade que o diálogo se estabelecia entre 
iguais, sobre o respeito mútuo e a tradi
ción dual de cristiáns e musulmáns. 

A LINGUAXE DE FOUCAULT 
ESTABA LONXE DA QUE 

USAN.OS BELICOSOS 
PRESIDENTES DOS USA E 
A CEE, PE_RO TAMEN DA 

QUE UTILIZA SADAM E OS 
INTEGRISMOS 

Cos ese.ritos de Foucault na man empe
zaron a sua xeira evanxelizadora os "lr
mandiñÓs de Xesus" que viven "no cora
zón das masas''., co traballo das suas 
mans e coa mente liberada de prexuízos 
culturais. Charles de Foucault foi un dos 
promotores tlo Vaticano 11 e, nos anos 50, 
estaba n_a man dos cristiáns que lago pro
cederon á revisión dos procedimentos da 
presenza cristiá no mundo. 

Lembrar hoxe a CharJes de Foucault 
contrasta "violentamente" co ·ambiente de 
guerra entre os pavos ; a linguaxe de Fou
cault estaba lonxe da que usan o belicoso 
presidente dos USA e a CEE, pero tamén 
da que utiliza Sadam é os interismos. Pre-

. cisamente a evitación dos integrismos no 
Islam e no cristianismo é unha condición 
prévia para que avance o diálogo entre os 
pavos, as culturas e as institucións. Fou
cau lt non pensaba como Garaüdy; non 

. cría que para afondar nese diálogo hoube
se que islamizar, bastaba con deslastrar o 
cristianismo da sua ganga secular de oci
dentalismo. • 



paz 
A Nosa Terra oferece o seu espácio para que pa.rticipes 

A pasividade é u,nha arma, tan f orte como a censura, para ~s que non queren a· paz. Desd~ todos os 
pontos cardinais,- desde cada persoa, colectivo ou asociacion, independentemente· dos obxetivos para 

os que teña nacido, é posíbel manifestar a opinión a prol da paz. Eses actos.non deben quedar en 
siléncio ou difuminados entre unha marea de propaganda de artilúxios bélicos e notícias da guerra. 
A Nosa Terra oferece as suas páxinas á información, por pequena que sexa, dos actos a prol da paz 

que se realizan en todos os recantos do nbso pais. Tamén está aberta ás tuas opinións, versos, - ·-
dibuxos ou o que se che ocurra. A paz atínxenos a toros. Participa . 

. 
Xorna1istas pola Paz 

No convencimento de que a guerra 
non conduce a nada, asistimos con 
crecente amargura ao conflito arma
do e á matanza. 

pavos do mundo. cionais e os direitos humanos. 

Desde a nasa adesión á causa da 
paz, expresamos o desánimo que 
nos provoca a intoleráncia, asi como 
a sensación de impoténcia na que 
nos sumiu o completo fracaso da di
plomácia internacional. 

Os meios de comunicación han in
terpretar un papel máis activo como 
impulsores da concórdia,' sobretodo 
nestas horas difíceis. 

Esta función non está rifada coa fi
nanciación dos despregues informati
vos tan notábeis como o asignado a 
esta guerra. · 

As canles informativas deberian 
atender, co mesmo pulo e interese 
demostrados nesta ocasión, as de
mais violacións, por desgrácia bas
tante habituais, das normas interna-

Chamamos a atención sobre as víti
mas civis e para elas pedimos, ao 
menos, a mesma atención que a de
dicada _aos operativos militares. 

Os meios de comunicación debe
rian duplicar os seus esforzos, como 
fixeron tantas outras veces anterio
res, para non cair no maniqueísmo 
que impón a censura. Previamente o labor de informar, 

aoque dedicamos os nasos esforzos 
diários, ternos presente o direito á 
paz do que deberian gozar todos os 

José Ángel González, Joaquin 
Pedrido, Carmina Cid, Pilar Piñei
ro, Xosé Andres Vázquez, Monica 
Sabbatello, José Ayala, Isabel Fo
jo, Xosé Manuel S. Pereiro, Maria 
Jose R. Lagoa, Isabel Bugallal, Sol 
Elvira, Roberto Queata, Jorge Gó
mez Caramés, Francisco Corbeira, 
Charo B;;trba, Luís Pérez, Mar Me
ra, Ar'libal C. Malvar, Emilio Navao 
za, Antonio Javier Tojo, Fernando 
Otero, José Miramonte, António 
Rodríguez, Pilar Barciela, Xosé 
M.A. Giraldez, Luís Pousa, Gaeta
no Díaz, Suso Iglesias, Andrés 
Maria, Begoña P. Ramirez, Juan 
José Alonso, António Sánchez, 
Primitivo Carbajo, Juancho Martí
nez, Diego Martínez, Sofia Váz
quez, Fernando R. Ojea, Salva
ción Aguilella, Felix Zapateira, Xo
sé Manuel Dapena, Xosé Fernán
dez Ferreiro, Soledad Michelena, 
Cristobó Ramirez, Pedro Fernán
dez Linares, Arantza Arostegui, 
Rosa Paiho, Juan Menéndez, ana 
Remeseiro, Manuel Agrafojo Rey, 
Manuel Mariño, Nicolas Román, 
Andrés Mariño, José M. Feman- · 
dez, Ana Liste, Jacinto Ruíz, Xosé 
Luís Vilela, ·José Luís Gómez, Siro 
López, Ricardo Vales, Jose Benito 
Calvo, José María Guimaraens, 

Ricardo López Ramon, Xosé Ma
nuel García, Luís Pita, Marina de 
la Peña, Xosé Arias, Antón Lua
ces, José Antonio Vila, Ascensión 
Alonso, Ana Robles, Amaia !turbe, 
Ricardo Sandoval, Emilio Alonso, 
Flor Gonzalez, Alfonso Hermida, 
Marita Otero, Ramón Viña, Carlos 
Rodriguez, Manúel Ferreiro, Kontxi 
Gándara, Elvira Alvarez, Jose An
tónio Gaciño, Santiago Romero, 
José Luís Alvarez, Lino Braxe, 
Cristina López Lazaro, Maria Tere
sa Bourio, Ana Pontón, José Luis 
Sagres, Xosé Manuel Mallo, An
drés Rios, Victor Castropabio, 
Montserrat Carneiro, Francisco 
Canosa, Manrique' Fernández, Al
bino Mallo, Atanasio Raimúndez, 
Manuel Folla, Juan Guillin, Dori · 
Ferrero, Ana Loureda, Antonio 
Sanjuan, Merchi Vázquez, Gusta
vo Jimenez, Germán Rico, Alberto 
Lema, Angeles Pichel, Santiago 
Bethencourt, Marian Caramasa, 
David Formoso, Fernando Mase
da, Valentin Tanto, Cecilia Fernán
dez, Xoan Barro, L.A.Garcia, Luís 
R. Moldes, Maria Bellmont Pastor 
Lorenzo, Monii Diaz, Ana Viqueira, 
Faustino Pardal, Jesus Freitas, 
Mar Lopez Rico, Juan A. Rodrí
guez, Emilio Lavandeira, Isabel 

Só asi será posíbel difundir o ver
dadeiro rosto desta gue~ra, que, co
ma sempre, e a da marte. e o horror. 

Bravo, Consuelo Bautista, José 
Manuel Gutierrez, Ana Saenz, So
fia Reyes, José de Cora, Ernesto 
S. Pombo, Gerarqo Fraga, Victor 
Echave, José, Luís Tejero, Juan 
Soto, Alfonso Alvarez, Angel de la 
Vega, Manuel López Castro, José 
María Álvarez Vilabrille, Alfonso Al
varez Ribeiro, ·Ánguel Vaqueiro, 
Francisco Garcia, Antonio Ojea, 
Serafín González, C. Figueroa, 

· Belen Porteiro, Pablo Lago, Víctor 
López Arjona, Miguel Fernández 
Pérez, Juan Vila, Elena Fernández 
Fernández, Javier Diaz Campa, 
Paola Obelleiro, Carmen Alonso, 
Francisco Campos, Javier López, 
José Manuel Cambei_ro, Ignacio 
Carballo, Concha Pino, Marga 
Mosteiro, José .Luís Losa, Anxeles 
Choren, Rosa Martínez Otero, 
Luís Cristobo, Manuel Beceiro, Xo
sé López García, César Casal, Jo
sé Luís Alvite, Mar Sampaio, Luis 
Villamor, Ignacio Calvo, Ariana 
Fernández Palomo, Xosé· Ramón 
Pousa, Celestino Viz, Xoel Gómez, 
Pancho Salmerón, Rit.a Alonso, 
Xan Touceda, Begoña Caamaño, 
Rosa Martínez, Rosé Carrera, Xai
me Conde, Edurne Saines, Alberto 
Alonso, Javier Rodríguez, Roberto 
Gómez González, Xosé Miguel· 

Boo, Fernando Poi, Ángeles Gar
cía Salgado, Blanca Docampo, 
Soledad Fernández, Monica Justo, 
Armando González Alonso, María 
Alonso Veloso, Paz Alonso Veloso, 
Amelia Pastor, Lino Blanco, Fer
nando Varela, Miguel Tuñez, An
geles Juez, María Soledad Vence, 
Juan José Alonso, José Rodrí
guez, Luís Collazo, Aritón Xil, Ri
cardo Grobas, Celso Loureiro, An
tonio Souto, Manuel Vazquez Sola, 
Jose A. Valeiro, Enrique Jósé Re
g u e i ro, Avelino Fontela, María 
Concepción Otero, .Ricardo Ca
sals, Xavier Navaza, Javier Con
treras, Heriberto do Pazo, Sergio 
Villamor, Nuria de Vicente, Xavier 
Fortes, Jesus Vigo, Isabel Fernán
dez López, Javier Álvarez · Vizoso, 

. Javier López Rodríguez, Maria do 
Carme Cotelo, Carmen Merelas, 
Mar Guerra, Anxel Vence, José 
-Angel Xesteira, Frandsco J. Gil, 
Sara Caldero, Fernando Franco, 
Manuel Blanco Rivas, lbernalo 
Mendivil, Patricia Souza, Susi 
Quintana, Horacio Caneiro, Lour
des Martin, M~rcelo Fernández, 
Luís Vázquez Blanco, Carlos Pé
rez Cid, Jorge Torres, José Barro· 
so, Manuel Rivas, Xurxq Lobato, 
Antón Prieto.• 

Será editado 
un periódico 
sobre a 
guerra 

A partir do manifesto 
"Xornalistas pala paz", un 
grupo de profisionais de meios 
de comunicación galegas están 
a traballar na edición dunha 
publicación sobre o conflito 
bélico. 
Tratarase dun periódico de 
reparto gratuíto e periodicidade 
sen determinar (por mor de 
evidentes dificuldades 
financeiras). 
Nestes momentos, o c;,olectivo 
prepara o contido do xornal, 
que, segundo as previsións dos 
promotores, -estará editado ·en 
dez dias, aproximadamente. 
A idea é mitigar as informacións 
sesgadas, censuradas ou mesmo 
manipuladas que se difunden 
sobre as causas da guerra, 
os seus ef eitos e 
os intereses en xogo. 
Os xornalistas pretenden, asi 
mesmo, reflexionar sobre o 
papel dos m~ios de 
comunicación neste momento. 
Na sua opinión, tal como 
recolle o manifesto citado, os 
canais informativos deben · . 
xogar un papel máis activo na 
tarefa d~ difundir o verdadeiro 
rosto da guerra.• 

.; 
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CARTAS . 
PLANTAS POLA PAZ -Galiza Nova ven ollando con rá
bia o Holocausto Pérsico, e des
pois de analisar o absurdo da 
guerra lembratnonos de Gandhi. 
E curioso que ningén ·se lembre 
deste personaxe, pioneiro da 
paz, que moitos aplaudiron e 
aplauden. Entre iste público ta
mén ternos políticos de "boa 
planta". Elementos que en máis 
dunhá ocasión rexeitaron a vio
léncia e negaronse a talar con 
violentos (ou desesperados), de 
todas maneiras pQlíticos que o 
mellor interpretan a violéncia e a 
paz á sua maneira, como a de 
utilizar o 092 para- desaloxar un 
concello invadido de "nenes". 

TOKIO 

Pero se as g'uerras sofridas 
polo Mundo son poucas, agora 
atopámonos con outra ... non ·o 
decimos como se estivésemos 
afeitos ao desastre, simplesmen
te asqueámolas. Esta guerra que 
como as outras buscan o de 
sempre ... $ ... deberian sensibilizar 
máis aos políticos e· os oportu
nistas, máis ainda en pre-car:n
pañas-eleitorais. Galiza Nova vai 
desenvolver várias áccións anti
guerra e invitamos ao povo ·e di
rixentes a que fagan máis inicia
tivas. -Como dicer que ... os políti
cos e os alcaldes teñan un "xes
to Gandhi". 

Convidamos e estudariamos 
incluso a posibilidade de indultar 
(desde a óptica de Galiza Nova) 
ao Sr. Soto Excmo. Sr. Alcalde 
de Vigo se tivese un ''xesto 
Gandhi" e rectificase ese claro 
oportunismo machista-electora
lista por un máis claro e decente, 
o de enviar plantas ás víctimas 
da guerra, plantas aos palestinos 
residentes na Galiza como os 
' 

máis próximos nosos deste con
flicto que Hes afecta como deste
rrados. Queremos que iste con-.. 
celJo non . faga como Madrid, 
queremos que fale de PAZ, 
"plantas para a paz ... un xesto 
Gandhi". 

GRACIÑA GRECO CARRERA 
(Vigo) 

SOBRE A GALEGUIZACÁO 
DOS NOMES 

Ante a nova campanha que está 
a fazer a Mesa pola Normaliza

. ción Lingüística patrocinada pola 
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")_(unta de Galicia" sobre a gale
guiza<;ao dos nomes, corno mili
tante do mpvimento reintegracio
nista da Língua Galega no seu 
tronco natural, que é o Galego
Luso-Brasileiro, tenho que comu
nicar a opiniao pública galega, 
que nom seja outra vez mais 
confundida na questao da co
rrecta escrita do Galego, pola 
"Xunta de Galicia", Mesa pola 
Normalización Lingüística e to
dos os Partidos políticos que se
guem a usar a normativa espan
holista para o nosso idioma. 

A campanha, intuo que será 
_que aqúela ·pessoa que se cha-

entremúros, 12 · santiago 

CHAMEAO 

TLF. (986) 43 36 24 
E SOLICITE 

AS NOSAS·TARIFAS · 

-PUBLICIT ÁRIAS • • • 

me Jesús pasará a "Xesús", os 
Joses seram "Xosés", e aquela 
mulher que se chame Juana, pa
sará a "Xuana" mudando a J 
histórica, pola X castrapeira da 
quiniela da n.ormativa da "Xunta". 

Portanto quero avisar aos ci
dadaos 9alegos que pensen an
tes de dar esse paseo. Coinci
dindo plenamente na galegui
zq<;ao dos nomes. Pero correcta
mente escritos segundo a nossa 
tradi<;ao histórica. Desde quando 
o nome de Jesús se escreveu 
"Xesús", na história romanística? 
O nome de Jesus ou Joana, es
creem-se com J, ainda que a 
nossa fonética seja distinta a dos 

· países castelhanos. 
Penso que ter;iho for<;a de 

ra<;ao para fazer, esta comuni
ca<;ao, pois quando tivem o pri
meiro filho no ano 1976 quigem 
tambem galeguizá-lo, e pugem
lhe "Xesús" (que boas dificulta
des tivem para isso naquel tem
po). Pois bem, agora tenho que 
descastrapiza-lo volvendo-lhe a 
escrita do seu ·nome ao seu co
rrecto modo. Jesus. 

Assim pois, olho aos galegos 
que tenham a boa vontade de 
galeguizar o nome. Faze-lo co
rrectamente. 

JESUS SANCHEZ LOIRA 
(Carlnho) 

PRAZA DE TOUROS 
A m.iña inquedanza pola Terra, 
léva-me hoxe a repetir de novo, 
unha petición feita hai dous 
anos. 

Desde Agosto do 1990, a Pra
za de touros de Benidorm, reco
lle no seu recinto o Conservato
rio de Música e Unha Escola de 
Idiomas. Nen que me leran o 

pensamento! Por fin acadan ren: 
dabilidade alguns edifícios púbri
cos ! 

O 14/7/88, ANT pubricábame 
a petición pra que a Praza de 
Touros ·de Pontevedra, se con
vertera nunha escola con poli
esportivo e o señor Vázquez, es
quecera aos Faraóns. 

Os de fóra veñen agora a me 
dar a razón. Que mellor xeito de 
rendabiliza que·cunha escola. 

Os nosos governantes debe
rianse inteirar disto. O devandito 
Concello destinou oitenta millóns 
(80) para financiar o custe das 
obras de acondicionamento 
aproveitando a infraestrutura e 
dándolle un uso polivalente para 
a educación. 

Dia lucente e esperanzador 
para os ediffcios púbricos ben 
aproveitados! Escolas de Música 
e Danza, Xadrez, Idiomas, Tenis 
de Táboa, Frontón, Xinástica, 
Clubes de Terceira idade e ou
tras cousas máis, poderianse fa
cer con poucos cartos, en moitos 
edifícios que non acadan a ren
dabilidade apetecida agás dous 
ou tres dias ao ano. Cáseque 
con máis nada que pensar un 
pouco. Non seria un orzamento 
ben empregado? Lugares de es
parcimento e recreo para nenos 
e grandes pois "mens sana in 
corpore sano", onde esquezan a 
droga e baiucas facendo traba
llar a intelixéncia para ben deles 
e da humanidade. 

Eu ben quixera que alguén 
con máis forza recollera ista xei
ra e a levara a termo, por iso vol
vo a ellos agasallar a idea aos 
nosos mandóns de turno, por se 
queren recollela. 

XOSE L. VEIGA 
(Tarragona) 
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A cultura sofreu un importante retroceso 
co govemo Fraga 
O Clube Culturµl Adiante fai_ balánce dun ano de política cultural 

•x.c. 

O Clube Cultural 
Adiante ven de publicar 
un informe-análise no que 
chama a atención sobre "a 
gravísima situación de 
deterioro da cultura 
galega, entendida en 
amplo senso". O informe 
interésase desde a 
situación do meio 
ambente á língua, dos 
meios de comunicación á 
música. 

"A Cultura Superior é, para este 
gabinete, algo relacionado co fasto 
e os proxectos multimilllonários, 
que poden ser un disparate badoco 
(Congreso da Cultura Galega) ou 
unha iniciativa de brillante realiza
ción (Galicia no tempo). En todo 
caso non se atende a unha rede de 
teatros e salas de proxección cine
matográfica; fronte a función onde 
se derrocha o diñeiro ("Yerma"), o 
CDG é un cadavre e nunca· un tea
tro galego coñeceu un maior de
samparo. Non se axuda verdadei
ramente ao noso cine, á nosa foto
grafía, ao noso vídeo. O proxecto 
de Editora Nacional, ao que non 
renunciamos, é sistematicamente 
dinamitado pola Xunta e polos "edi
tores ("La Voz de Galicia") que 
non editan. Os libros e folletos pu
blicado pola Xunta non se distri
buen e non responden a planifica
ción. A Xunta négase a fundar un 
"Instituto Rosalia" que serva de 
embaixada cultural no mundo e 
non se quer facer unha política de 
exxten ión cultural a Portugal nen 
ás zonas galegas de Asturias, León 
e Zamora". 

A discrecionalidade 
das ubvencións 

A artillaría dialéctica do comuni
cado de Adiante é demoledora e 
fuxe da banalidade das xeneraliza
cións ideolóxicas. A enumeración 
crítica á abondo a e chea de infor
mación de feítos pontuais. "Non 
hai unha práctica de subvencións 
culturais, xerarquizada e racional. 
Mentres se lle entregan 80 millóns 
de pesetas a catro equipas de ba
loncesto, as asociacións culturais 
respon&ábeis só receben cantidades 
ridículas. Non existen prémios na
cionais de literatura, de artes, de 
ciéncias e, os que existen, non re
sisten comparación c:iconómica co 
Cervantes, co Príncipe de Asturias 
e con outros que teñen o español 
como soporte da actividade pre
miada, co que se evidénc;ia a des
valorización da ñosa cultura f;ron
te á castelán. Cada ano reúnese, 
pago pola Xunta, en Poio, un cón
clave da direita española (Funda
ción Cánovas e a sua sucursal a 
Fundación Brañas), coa denomina
ción de "Universidade do Atlánti
co", entramentres a Casa de Curros 
Enríquez segue sen ser recuperada. 
O património arqueolóxico está 
sendo destruido e os proxectos de 
restauración son moi pobres e soen 
limitarse a edificios eclesiásticos, 
co cal se practica unha política en-

coberta de retribu
ción á Igrexa Católi
ca. Non hai uri pro
grama galego de ex
cavacións. Non hai 
un programa de ar
qu i vos, museus e 
bibliotecas. Os mu
seus son, pouco me
nos, os de hai cin
cuenta anos. Non 
existen os museus 
nacionais de arte 
moderna, ciéncias 
naturais, de arqueo
lox ia, etc ... Non 
existe a Biblioteca 
Nacional nen ganas 
de a fundar, nen o 
Ballet Nacional, nen 
Orquestra Sinfó~ica 
Nacional. Non se 
van recoller os ar
quivos e as bibliote
cas da emigración, 
que pasan cada dia a 
poder dos anticuá
rios, en vez de ir a 
América a comer, 
beber e pedir votos 
aos nosos compa
triotas. Non existe a 
memória histórica 
dos anciáns nen 
existe un arquivo da 
palabra". 

Unha política 
lingüística de 
desequilíbrio 

É extenso u capítulo 
adicado a analisar os 
logros guvemamen
tais en matéria lin
güística·, "sempre 
sob o critério de que non se debe 
beneficiar o galego e somente 
manter o actual desequilíbrio en 
favor do castelán, baixo o manda
to de Fr~ga Iribame o ¡>roceso nor
malizadbr retrocede e desándase 
parte do call}iño até agora perco
rrido. Non hai nengun interese po
lítico na defensa do idioma menos 
favorecido, o cal se fai evidente ao 
vermos como a· Dirección Xeral de 
Política Lingüística non pasa a ser 
unha C::onsellaria con autoridade 
sobre todos os ramos do govemo 
e, como sempre, segue sendo un 
simples servício dependente de 
Educación. Os fondos destinados a 
labores de normalización foron es
casos no 1990, pero ainda son 
máis reducidos nos orzamentos do 
1991 (40 millóns de pesetas que se 
destinan a Xustiza, subvencións a 
concellos,- fomento do galego éla 

_Dirección Xeral de Política Lin- . 
güística, apoio á Académia; na 
maioria das Consellarias non se 
receben fondos para a normnaliza
ción lingüística)". 

O intento de introducir a isen
ción do galego, fortemente constes
tado por milleiros de .ensinantes, é 
tamén obxecto da atenc ión de 
Adiante, "O decreto 253/1990 é un 
verdadeiro insultó: ne! Fraga Iribar
ne, para se congraciar cos militares, 
coas forzas represivas, co funcionac 
riado máis montaraz, exime de lín
gua galega aos alumnos de.-ensino 
básico e médio que procedan de fó
ra de Galiza ou que teñan proble
mas auditivos. Naturalmente os 

problemas auditivos non eximen de 
inglés nen de castelán aos xordos 
galego-falantes. A chambonada e a 
malícia do decreto son evidentes. 
Na totalidade das estacións de co
che de liña, de ferroca ril, de portos 
e aeroportos, toda comunicación· 
escrita _ou megafónica faise en cas
telán. A Xunta nen sequer é capaz 
de impoñer o uso do topónimo ga
lego en determinadas emp~esas de 
transporte de liña, nen en concellos 
rebeldes rexidos por alcaldes fas-· 
cistas (Pobra do Caramiñal, Ponte
areas). Por outra banda esta Xunta 
está a lanzar ao mundo denomina
cióils de productos galegos ("Ter
nera Gallega") en castelán, e mes
mo ás veces en formas casteláns 
descoñecidas na Galiza até agora 
("orujo gallego", cando na língua 
de Cervantes tamén existe "agyar-

. diente"). O desinterese pola defen
sa da língua contrasta coas declara
cións retórico-sentimentais, por ve
ces acompañadas de efusións esba
gullantes, de Fraga Iribame cando 
perora nalgun acto de formalismo 
galeguista". 

Situación da rádio 
e a TV galegas 

Ainda que o informe aborda moi 
diferentes cuestións unha das máis 
importantes é a que atinxe á situa
ción da TVG, "amáis nefasta, in
competente e pailaroca actividade 
cultural inspirada pola XUnta é a 
que se leva a cabo nos meios de 
comunicación de titularidade pú-

blica''.. Abóndase no programa de 
desgaleguización das emisoras, 
"no Consello de Admón. de RTVG 
coinciden PP e PSOE nos ideais de 
desgaleguización, desmantelamen
to e entrega da TV a mans priva
das. ( ... ) Só parte dos servícios in
formativos e os programas "Pen
sando en ti" e "Etcétera" son de 
produción própria . . O resto é pro
ducido por empresas privadas,' de 
carácter parasitário, con frecuéncia 
parte de trusts informativos como 
"La Región" ou "La Voz de Gali
cia". Productoras· sen ambición, 
·sen nível cu)tural, sen patriotismo; _ 
. cuxa única lei é a do máximo lu
cro( ... ) Estas productoras privadas 
(algunhas non galegas) soen ofere
cer variedades madrileñas e inter
vius a famosos de segunda, e de 
fóra, nunha mímese vergoñenta á 
baixa. Seria obriga da TVG criar 
un espácio cultural próprio, unha 
mitoloxia informativa própria e 
non dependendo do refugallo que 
xa non se aceita na pantalla de Ma
drid. Só hai un programa cultural, . 
Etcétera, relegado durante moito 
tempo a horas disuasórias, ( ... ) Si
tio Dis_tin(o foi .suprimido apesar 
de ser o de meirande audiéncia 
despois xa do fútbol, e en troques 
José Luis Moreno ocupa oficios e 
benefícios da TVG, mentres ·se 
mmanteñen fóra da pantalla figu
ras, mesmo xeniais, e ben galegas: 
o Mago Antón, o prestidixitador 
Boyano', o magnífico circo de 
Bemposta ou o espectáculo inter
nacional "Páxaros na Testa". • 

-. 
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•Exposición biográfica sobre 
Carvalho Calero. Desde este 
venres está aberta na Casa da Cul
tura ferrolana unha mostra fotobio-

. gráfica adicada ao profesor Ricar
do Carvalho Calero, filio predilec
to da cidade, que tamén convoca 
anualmente un certame de narra
ción curta e de investigación lin
güístico-literária. 

Con es.ta mostra procúrase pro
porcionar unha visión áxil e com
pleta posíbel da . v.ida e obra de 
Carvalho Calero que esperte "a cu~ 
riosidade e o interese dos-que ain= 
da non se achegaron a ela e que 
evoque leituras e lembranzas en 
quen o coñeceron persoalmente ou 
através do seu polifacético labor". 

Na exposieión séguese un fio . 
cronolóxico, distinguindo catro 
etapas fundamentais: a infáncia no 
Ferro!, os anos de estudante uni
versitário e a guerra civil, o regreso· 
a Ferrol e a _sua estadia en Lugo e, 
por último, desde a sua volta a 

' Santiago até o seu pasamento. A 
cada unha das etapas adícanselle 
catr paneis, os tres primeiros cen
trados · nos aspectos biográficos 
propriamente ditos e o último dedi
cado a tentar oferecer unha breve 
referéncia á sua produción literária 
e ensaística nese periodo. 

A montaxe da exposición corre 
por conta de AGA Producións, o 
deseño é ·de Lois Rodríguez, os 
asesores literários foron Xosé Ma
ria Dobarro-e Aurora Marco, o 
guión é de Daniel ROmero e as fo
tografías de Carlos Miragaia. Co
mo comisário da exposición figura 
Bernardo Lorenzo Cuétara. • 

• América por descobrir. Du
rante a segunda quincena de Fe
breiro vense desenvolvendo en 
Cangas organizada pola coíñisión 
contra a celbración do V Centená
rio un ciclo de' actos que quereil ser 
a contraproposta á oficialización 
da conquista.· 

Iniciado coa proxección da pelí
cula arxentina La historia oficial, o 
cinclo continua cbas cónferéncias 
de ·Carlos Alberto Cárdénas e de 
Héctor Castro, Colómbia hoxe, o 
venres 22 de Febreiro. António 
Álvarez Solis fafará o 23 de Fe
breiro do papel de Latinoamérica e 
o terceiro mundo na actilalidade; o 
26 Germán Alfaro do Frente Pa
triótico Mano.el Rodríguez de Chi
le. O ciclo finaliza cunha mesa re
donda o 1 de Marzo sobre o V 
Centenário desde Galiza, na que 
falarán Herminio Barreiro, Méndez 
Ferrin e Francisco Carballo. Todos 
os actos serán na ·casa da Cultura 
de-Cangas. • 

• · I Mostra de Encaixe de 
Bolillos. Entre os dias 28 e 31 de 
Marzo vaise celebrar en Camari-

. ñas, organizada polo Concelio. O 
obxectivo fundamental é difundir o 
sector encaixeiro galego n1> con
texto do Estado. O recinto ferial da . 
mostra ocupará un total de 2.soo· 
m 2, 

Haberá un ciclo de conferéncias 
con intervención entr.e outros de 
Xosé Luis Blanco. • 

.... 
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A· desolada casa da fisterra 
Estrea de A Casa-dos Afogados de Femán.:.Vello e Manuel Lourenzo 
• G. LUCA DE TENA 

O mundo dos afogados 
pode salvarse pola poesia, 
pero a poesia só existe na 
liberdade. A este discurso 
de A Casa dos Afogados 
de Miguel Anxo Fernán
Vello pásalle como ao 
perfil estilizado dunha 
caravana do deserto, que 
perde o seu equilíbrio e a 
sua máxia ao se 
representar en imaxes 
dramáticas. O espectáculo 
teatral que Manolo. 
Lourenzo concebiu para o 
Centro Dramático só 
logra pór en pé 
fragmentos da desolada 
casa fisterrá dos afogados. 
O edificio da poesia a 
meio levantar deixa ver . 
unha mistura incómoda de 
hermetismo e retórica.' 

Reconstruir a casa do teatro é algo 
que poderemos facer grácias a au
tores como Femán Vello, cun mun
do poético próprio e unha concep
ción dramática evoluida. As difi
culdades de adaptación ao tempo 
que vivemos e a criación da língua 
teatral que mellor nos pode cadrar 
están en parte ·superadas se autores 
desta experiéncia se queren expo
ñer ao risco dunha estrea. Compre 
xa que logo invítalos a intentar a 
pantasia dun espectáculo a1,1tes que 
poñelos a traducir. 

A alegoría da Casa dos Afoga
dos tal vez se poda aplicar ás fallas 
dunha poética teatral própria. Refí· 
rese, en todo caso, un universo que 
non pode realizar os se.us soños 
pola alienación da outra parte da 
casa, está cargada de.signos literá-

. ríos. Lélia e a Nai soias na casa 
rente ao mar inician un diálogo 
que trae ecos formais do teatro 
existencialista. Pero aquí non, hai 
exame, acción nen combate. E un 
debate íntimo expresado en lingua
xe lírica, que nalgun pasaxe trae a · 
memória O Marinheiro de Pessoa, 
tarrÍén monfado sobre unha conver
sa dramática a tres. Alvaro de 
Campos ironizaba sobre o texto do 
seu alter ego ("Despois de doze 
minutos/ do seu drama O Marin
heiro /en que os máis ageis e astu-

-tos / se senten con sono e brutos"), 
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para redimir a penas a culpa da 
atración invencíbel que lle produ
cía o mar e os seus símbolos: "a 
voz inédita e implícita de todas as 
coisas do mar, dos naufrágios, das 
viagenis longínqüas e das travesías 
perigosas". 

A proposta de A Casa dos Afo
gados é simbolista. Invítanos á 
pantasia, ao percorrido por lagoas 
que vedan as alxemas da memória, · 
a inxenuidade e .o desleigamento. 
A marca entre soño e r.ealidade es
tá borrada. O diálogo ten un perfil 

Ficha 

Nai, Rosa Alvarez. lelia, Luisa 
Merelas.Mano/o, Xavier Esté
vez.Elena, Matilde Blanco. Mi
litar, Xosé Vilarelle. Señora 
González-Molina, Feli Manza
no . Señor González-Molina, 
Antón Olmos. Pai, Rob'erto Vi
da! Bolaño. Mariña, Maria ·xo
sé.Bouzas. Nena, Anxo Gandoi. 

Cenografia: Paco Conesa. Mú
sica: Manuel Balboa.Luces: 
·Roberto Vida! Bolaño. Cartel: 
Isaac Diaz Pardo. Fotos: Vítor 
Vaqueiro. Maquillaxe: Silvia 
Batllé. + 
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sen ángulos, porque o debate non 
está proxectado como unha accesis 
de oposicións e fusións, senón para 
criar unha atmósfera de símbolos 
poéticos. Só nunha ocasión escoi
taremos tres voces. Os parlamentos 
parecen un redobre lene de tambor 
de ritmo monocorde que precede 
ao asalto con brio dun monólogo. 
Será neses momentos altos nos 'que 
se libere a tensión: "Na preamar, · 
cando o.vento do norte zoa bravo e 
poderoso, érguen-se castelos de es
cuma e brillan as suas bandeiras 

Miguel Anxo Fernán Vello. 
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frente ao a.real vencido. Por que 
deixamos que o mar borre a espé
ranza que traíamos no sangue?". 

Integrar a realidade 

Pero todo este mundo simbolista 
seria só retórica se o autor non de
se integrado a descripción para fa
cela coincidir nalgún ponto cun es
quema da realidade e co público. É 
neste lugar onde o texto de A Casa 
dos Afogados ten a sua maior difi
culdade. A paisaxe simbolista co-

X OVES 

munica coa terra que pisa o públi
co na recriación dun clima poste
rior á Guerra. A casa estivo un . 
tempo ocupada polos hóspedes que 
de súpeto volven e alteran o debate 
íntimo da Nai e de Lélia. Recúsan-

- nos con argumentos elementais, 
que tanto volven unha dimensión 
histórica e real ás protagonistas do 
drama como rompen a pantasia. 
Endebén, o autor márcaos con eti
quetas instrumentais de clase e na
ción que lostregan no meio da bru
ma (un militar, unha flamenca) co
mo explicacións retóricas, non ne
cesárias, escesivas. 

A dramatización coerente destes 
dous planos non era doada. Na es
crita poden eternizarse nai e filia 
por poñer un prato de opa na me
s a, pero na realidade dramática 
chégase a pensar se con tan pouca 
disposición (gáñanse ben o colo
quial epíteto de Afogadas) puide
ron nunca duas mulleres ter unha 
casa chea de turi tas como contan. 
Manuel Lourenzo acentou a marca 
que separa hóspedes de hospedei
ros. A procesión automática dos 
visitantes por riba dunha rampa 
que atravesa o cenário, é unha so
lución estética de ruin fortuna. De 
certo, a escrita de A Casa dos AJ o
gados pedía unha xestualidade 
contida, recortada, austera. Pero 
hai episódios nos que o modo de 
representación é perfeitamente for
malizado, declamatório. O clima 
romfe e o espectador desconcerta
do desconfía do regreso ao~ rexis
tos baixos e ás mans pegadas ao 
corpo. As claves complícanse ain
da cando se trata de diferenciar o 
rexisto da filia afogada. O traballo 
de actores sofre estas fallas de con
gruéncia. Rosa Alvarez logra po
ñer en pé esa Nai-Electra, e manter 
os límites do papel que apresenta 
menos disparidade, pero non acon
tece o mesmo con todo o reparto. 

É ben certo que non se dá oposi
ción entre poesía e teatro. O que 
hai é un diálogp permanente e ten
so entre actor e texto, arte escrita e 
criación dramática. E ta pode ser 
unha das orixes da ambiguedade 
do calificativo teatral que tanto 
serve para descreber unha ilusión 
lograda como para nos lembrar que 
a representación é artificial. O tea
tro pode ser un tremendo anacro
nismo, un rito de e pectación pasi
va ou un acto de comunicación en
tre o estaribel e o público. Pero ás 
veces, a combinación da poesía e 
os signos visuais pode dar un re
sultado non buscado que altera o 
mellor dos dous compoñentes. • 

A información que paga a pena ter. 

--- ------- -- --·----'------- ----------- - - - - - --~-----' 
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Buceando 
na violéncia 

Non hai 
misericórdia, 
de Xelis de Toro 

Penso que non fai falta dicelo, pe
ro non existen novelas (nen narra
cións) con violéncia. En si, toda 
narración, toda novela, todo relato, 
é unha violéncia. En si, toda narra
ción, toda novela, todo relato, é 
unha violéncia: da linguaxe ... e a 
partir de aquí... só queda teorizar. 
E os teóricos dinnos que hai tres 
clases de violéncia: violéncia verti
cal e social (que seria a violéncia 
colectiva, que pode ser liberadora), 
horizontal e individual (aquela en 

-que tin ser -e como falamos de lite-
ratura, digamos que un personaxe
ataca a outro: a sociedade, allean
te, adoita a estar, ainda que non se 
vexa, detrás dos acto~ <leste perso
naxe que ataca), e a violéncia ines
pacial e interior (o exterior aniqui
la ao indivíduo, ao personaxe, que 
se arreprega no seu interior e é in
capaz de actuar). Das últimas duas 
que se desprega no seu interior e é 
incapaz de actuar). Das t)ltimas 
duas clases de violéncias, a litera
tura galega está chea, e os exem
plos son moitos. Da primeira, pou
cas novelas e/ou narracións se te
ñen dado, até o de agora, na nosa 
língua, quizais debido a que non 
foron novelados episódiosm fun
damentais da nosa história, e can
do o foron, a perspectiva indivi
dual do narrador (penso, por exem
plo, en Terra coutada) fai que esa 
violéncia recaia sobre un indivíduo 
ou un pequeno grupo, que -ade
mais- case nunca responde violen
tamente. Mais, contodo, ternos un 
exemplo onde a violéncia colectiva 
-vertical e ocial- estala: O Trián
gulo inscrito na circunferencia, de 

. Vítor F. Freixanes. 
Todo e te prolegómeno ven dado 

por un novo libro onde a violéncia 
quer estar presente, e o está. Tráta
se de Non hai misericordia, de 
Xelis de ToroOl, conxunto de rela
tos que gañou o primeiro prémio de 
narrativa "Cidade de Lugo". 

Os "relatos" están estruturados 
de tal maneira que uns engárzanse 
cos outros, un dá paso a outro e asi 
sucesivamente, sendo tallado por 
un debate radiófonico entre espe
cialistas que falan da violéncia. 
Son relatos que, teoricamente, van 
saindo en antena e despois de cada 
un deles, o locutor introduce o de
bate sobre o que aconteceu. Debate 
no que falan un sociólogo, un asis
tente social, un psic._ólogo e un teó
logo. (Na reseña irnos saltar por ri
ba <leste "debate", xa que se inter
vencións dos especialistas están 
feítas a base de esquemas e os es
quemas non son científicps -aparte 
que algunhas das explicacións de 
por que unha violéncia ou outra 
son ben penosas; causas que, e fa
lo por experiéncia própria, é nor
mal nos debates radiofónicos, onde 
o "convidado" vai ruáis a dicer a 
sua e a brillar por riba do que ten 
enfronte, que a meditar sobre o 
que se está a discutir. Haberá que 
sinalar, contodo, que o ·"debate" 
tronza en certa maneira o.ritmo da 
leitura e, tamén, da narración, que 
nun momento ou outro poderíase 
converter nunha novela.) , 

Fóra o debate, os relatos son sete 

Xells de Tóro. 

en total. Eles introdúcennos nun 
mundo urbano e suburbano. De em
pregados de tendas, de pequenos 
empresários, de rockeiros, etc. En 
todos eles, a violencia é a constante. 
Unha violéncia inespeciál e interior 
en case todos eles, agás no segun
do, onde esta é horizontal e indivi
dual (ben que sexa levada a cabo 
por un pequeno grupo). A violéncia 
move aos personaxes, non é -aquí
nunca unha violéncia de respostas, 
senón de interiorizacións. Quer di
cer, a violéncia cotidiana. 

E a partir daqui Xelis de Toro fai 
os seus relatos. · 

Relatos ou contos cheos de resa
Iismo, escritos cunha linguaxe rica 
e viva, unha Iinguaxe que o autor 
recria a partir dunha xerga dada, 
sobretodo cando os personaxes son 
novos suburbanos. Xelis de Toro 
foi buscar os seus personaxes á rua~ 
foi crialos a partir de dados ou feí
tos ruáis ou menos coñecidos por 
el; feítos que poden ser, ás veces, 
tirado das crónicas de sucesos dos 
xomais. Inspirase, como di o su
posto criador <lestes relatos, Ricar
do, que tamén intervén no debate, 
no "que le ... no que ve ... no que 
escoita ... no que vive ... e eu non di- · 
go que non haxa faitos reais ... ( ... ) 
o que si está claro é que eu non son 
consciente de reproducir exacta
mente historicas reais ... "; Xelis de 
Toro tomou os seus personaxes e as 
suas situacións de por aí? Non; el 
fixo uns relatos, uns contos, criou 
personaxes e resultaron que poden 
ser reais, que son reais. 

Contos e relatos de faciana rea
lista mais desde unha posición ro
mántica, xa que o autor (léase o re
lato que ten como protagonista a 
Carlos) é romántico; románti"co na 
esrita e perante a vida (non nos 
personaxes que pululan polas suas 
narracións). E por iso, por ese ro
mantismo moderno, os seus contos 
son vivos, vívidos, cheos de amor, 
de ironía contida -ironía que non 
vai contra os personaxes, nen con
tra as suas situacións; a ironía de
sempeña aquí o papel de invitada 
de pedra: está aí sen que ninguén a 
teña chamado, quizá porque a úni
ca ironía é a vida chea de violén
cia. A violéncia que 
se desenvolve nu1M1a 
cidade mostrosa e es
magante, devoradora . 
de adolescéncias, cas
tradora e formal. Un-
ha cidade que, por 
baixo, é pura violen
cia, e os seus morado-

·~ 
res non o queren sa-
ber: teñen medo de 
responder con violén- ' 
cia, que seria a vio
lencia vertical e ºso-. 
cial, que é a que falta 
nestas páxinas porque . 
o autor mirou ao seu 
redor .e non wa viu .... 
ainda que detrás de 
cada frase se vexa 
que soña con ela. 

Non hai misericor
dia, con excele ntes Xabier Navaza 

. contos e outros ruáis frouxos (so
bretodo o primeiro), mostra un es
critor seguro das suas técnicas ver
bais e narrativas. Nas primeiras 
criando unha linguaxe que ainda 
está por facer, nas segundas de
mostrando o seu perfeito manexo 
delas en relatos como ''Ricardo no 
pub" e o terceiro relato radiofóni
co. Agora só nos cabe esperar no
vas entregas dun narrador xa afian
zado. • 

XGG 

(1) Edicións Positivas~ Santiago, 1990. 142 
páx. (Digamos ·que a edición ,contén dema
siadas erratas de imprensa que ás veces po· 
den dificultar a leitura dunha frase ou outra) 
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A procura 
dunha 
explicación 
da violéncia 

pisparos, 
de Xabier N avaza 

A colecéión Crónica de edicións 
Xerais tirou do prelo a obra de Xa
vier Navaza Disparos, unha aposta 
de interpretación da loita armada 
defendida na sociedade galega por 
grupos sucesivamente desde 1936. 

Segundo palabras do autor é 
"unha reportaxe con vocación de 
estilo eminentemente periodístico, 
situando a acción como elemento 
clave do relato" (p. 232). Abranxe 
de ·1956 a 1988, con referéncias re
trospectivas á "guerrilla antifran
quista" dos anos 40 e 50. 

A obra non se atén á temática 
estrictamente galega, acode a fenó-· 
_menos paralelos noutras socieda
des tanto do Estado español como 
de zonas alonxadas. Hai capítulos 
P.ara a Eta, para o Dril e para os 
movimentous armados de libera
ción de Alxéria, Vietnam, etc. 

O fio que parece conducir esta 
procura explicativa leva ao autor a 
estudar os cámbios sociais e ideo
lóxicos da sociedade 'galega ata o 
enfrontamento co franquismo. Así 
os capítulos Vietnam canto, pp. 65-
83, esténdese na descrición dos 
movimentos obreiros e intelectuais 
(estudiantis concretamente) dos 
anos 194 7-1979. Dese estudo. e do 
resume que Navaza elabora non 
vai sacar consecuéncias verdadei
ramen te explicativas; mais ben 
quedan en pura constación simétri
ca. Cando Navaza se atreve a 
aventurar hipóteses, a explicación 
en vez de patentizar a realidade, 
obscurécea. · · 

Asi suxire sobre a orixe do Gra
po" "algúns proceden dos sectores 
marxinados .da sociedade, de bai
rros como os de Teis e San Pedro 
de Sárdoma, en Vigo, berce de fu
turos militantes do GRAPO nal
guns casos ou promotores, no seo 
da UPG, dunha forte viraxe cara a 
defensa da loita armada como ele
mentos ~e/apoio á mobilización 
das masas" (p. 115). Noutra parte 
cita palabras de Fidel Castro sobre 
a sua "xenética revolucionária co
mo galego". 

Para min que a febleza desta 
procura indagativa ven da non pro
fundización da análise social; da 
extensión de da_dqs singulares (v.g. 
de certos grapos) a outras organi
zacións de orixe social, educación 
e ideoloxia diferente. Por iso a Iei
Hira tan gra~ificante de Disparos 
nada aclara e queda nunha-pur-a re
portaxe periodística de indudábel 
mérito. 

Disparos , xunto coa obra de 
Reigosa Fuxidos de Sona, ven sa
tisfacer unha necesidade de sacar á 
luz os. acontecirnentos da "guerri
lla" e dos grupos armados desde 
1936 ata hoxe. Sobre eles estaba a 
cair un pó obscurecedor e deturpa
dor da sua realidade. Había que es
' clarecer a verdade dos seus inten
tos e a calidde das suas preten
sións. Agora poden os .galegos es
tar inteiriidos-e debater con obxec
tividade sobre feitos deformados 
pola prensa convencional. Mais o 

. tipo de información que brindan 
tanto Reigosa como Navaza, sen 
ser igual, é proclive á má compren
sión. A de Reigosa menos, porque 

· aparece nidiamente o seu carácter 
Iiterário e de reflexo da subxectivi
dade dos entrevistados. Na de Ña
vaza o perigo é maior. En ocasións 
moi frecuentes relata acontecimen
tos importantes no iter histórico 
dalgun grupo co apoio dunha só ci
ta de testemufias. Asi na p. 131 que 
trata de explicar as primeiras rela. 
cións entre un sectora da UPG e a 
ETA. Vilas X. é citado textualmen
te un recente artigo de prensa e o 
seu testemuño rion resiste unha 
análise de contido sen descobrir o 
predomínio do subxectivo sobre o 
obxectivo. Navaza podía verificar 
outros testemuñas xa que tres dos 
participantes no acontecimento vi
ven perto e aparecen na cita <;le Vi~ 
.las como "señoras snobs e insensa
tas" 'OU como un curioso Carlos de 
Xenebia. 

Non obstante a acumulación de 
dados e a apelación ao tecido so
cial oferecen un cúmulo de luces 
que alumean os condicionamentos 
da utilización da violéncia en dife
.rentes formas. o Ieitor pode obter 
axuda para interpretar a realidade 
galega e a exi_sténcia de grupos ar
mados. Ademais, Navaza aporta 
un esforzo literário nu xénero am
bíguo, este das crónicas, entre a 
história e a fabulación que está 
chamado a conseguir Ieitores. Co
mo Reigosa en Fuxidos de sona, 
Xavier Navaza fainos reviver un 
pasado inda á man e danos, moi 
espectralmente, claves para Ier con 
froito a realidade <leste país. • 

FRANCISCO CARBALLO 

Navaza. Xavier. Disparos, Ed. Xerais, Vigo, 
1991 , pp. 250 
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MUNICACION 

O fin 
da inocéncia 

A postguerra 
nos me1os 

19 

Desde o início do conflito, televi
sións, rádios e prensa están dando 
información p<mtual coa firmeza 
de quen pensa estar na beira dun 
acontecimento histórico. A des
memória esquece que é o penúlti
mo feíto dunha cadea tan· longa 
coma a humanidade civilizada. 
Pero os media, coa sua pretensión 
de resumir ci mundo nalg1,ms cen
tos de liñas escritas ou catódicas, 

· falan da "g-uerra", da única que 
demostrará a hexemonia da CNN 
no mundo informativo. A -pontua
lidade da información fai esque
cer outras novas, chámense pro
blemas lituanos, investigación so
bre o SIDA, represións violentas 
en Marrocos, pleitos familiares na 
grande família socialista española, 
etc. -co convencimento de que hai 
unha xerarquia: as novas A, B e 
C- as C soen ser as culturais que 
aparecen cando a aparente paz do 
·mundo parece calar as bocas len
goreteiros dos meios de comuni
cación-. O espectáculo onha olla
da esencial: o fin da inocéncia. 
Non hai olladas puras ou obxecti
vas ne~tes tempos de crise: a cen
sura polos dous bandos -unha 
bomba caiu sobre· Israel, non se 
pode dicer onde polo turismo, a 
estratéxia e outra dúcia de razóns
fai chegar as imaxes tan limpas e 
neutras que fai pensar na prem~sa 
da fita americana Xogos de gue
rra: un conflito feíto desde as 
pa:ntallas do ordenador, unha va
riante das máquinas de pinball ou 
m~cianos tan frecuentes nos ba
res españois. Pódese pensar que 
esta é a primeira guerra post
Hollywood, feíta despóis de que _ 
tantas fitas sobre as armas do fu
turo foran feítas -Trono azul, Ter
minator, Extermiriator, como se 
unha vez escrito o guión sy quixe
se probar a realización-, os fran~ 
ceses chámanlle a "mise-en-sce
ne'', posta en cena, o que non dei
xa de ter moito sentido nos cená
rios naturais. É lóxico que nesa 
visión maquinea non haxa espácio 
para a reflexión 9u o comentário 
meditado: cada -vez que a televi
sión española sai ás ruas para 
mostrar a última· manifestación 
pacifista, eli?te .os momentos nos 
que a xente pon cara de parva -se 
levan disfarce mellor- para carac
terizalos asi coma os bufóns da 
superprodución. É claro que se 
nesta guerra nada é inocente des
de o início, m._enos ainda a ollada 
da prensa, maniat~da. por intereses 
moi. pouco humanitários. De aí 
que cando aparece un artigo ceibe 
coma o de Vázquez Montalbán ti
tulado A náusea -e en xeral todos 
os que escrebeu sobre o conflito
é ~ando se sente a inutilidade mi
llonária de tanta imaxe en directo, 
de tanta transmisión dessde a pon
ta ruáis quente da guerra: sempre · 
pode pensarse nos ensaios, mon
taxes e post-sincronización das 
películas comerciais. ·sen embar
go cando as verbas intelixentes 
falan sen pensar nos baixos instin
tos das empresas periodísticas pó
dense intentar recuperar un pouco 
do sentido absurdo deste pesadelo 
que o ·povo non merece, nesta co-

. . 

, _ 
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média bárbara destinada a encher 
os estómagos insaciábeis de políti
cos, militares e fabricantes de ar
mas. Eles sós deberian ser os úni
cos espectadores de tanta asépsia· 
informativa. • 

CARLOS AMARO 

Unha traxédia 
de precisión · 
xenial 

A semente 
do crisantemo 

A diferéncia do cine nipón qué é 
ben coñecido e.n Ocidente, pouco 
sabemos da cinematografia chine
sa. Antes da fundación da Repúbli-

. ca Popular en, 1949, ternos notícias 
dun cine moi prolífico entre a dé
cada· 20/30 que vai sentir a in
fluéncia do cine soviético .e dun 
fondo carácter documentalista. As -
enciclopédias que apen~s lle dedi
can unhas liñas, sinalan "A can
ción do pescador" (1935) de Tsai~ 
Tsu-Sen como a obra mestra do 
período e confirman o proceso da 
nacionalización da indústria a par
tir da revolución de Mao. Durante 
os anos cincuenta, o cine chinés 
fuxe premeditadamente de todo 
aquilo que non comporte os eidos 
marcados polo realismo socialista,_ 
ainda que, sen embargo, plantea 
unha corrente estética onde, ade
mais de documentais e filmes cien
tíficos e educativos, tamén tiña ca
bida o cine de ficción. Porén, coa 
"revolución cultural proletária", a 
compartimentación entrou en crise 
ao mesmo ten:ipo que os modelos 
de representación dominantes. 
Desde aquela, a produción chinesa 
concentrou os seus esforzos na fil
mación de documentais, ballets e 
reconstrucións históricas, descar
tando as incursións no universo da 
ficción. Coa morte de Mao e o xiro 
do P.C.CH, a cinematografía do 
grande país asiático dá un xiro de 
360 graus e comeza unha nova xei
ra presidida por unhas constantes , 
de maior e máis fonda triatividade 
estética t; ideolóxica. 

Se ex.ceptuo un recente ciclo te
levisivo e aquela insólita experién
cia vivida álá polo ano 1977 no ve
llo cine Mary de Ourense coa exi
bición de' "A rapaza dos._cabelos 
brancos", unha prctluci.ón chinesa 
en clave de ballet revolucionário de 
1972-, só "Teira amarela" e "Sorgo . 
vermello" cqnforman, ademais da 
que hoxe protagoniza esta sección, 
o meu escaso· coñecimento sobre a 
einematografia deste país. 

Ademais dos valores inerentes á 
história que narra, "Ju Duo" ("A 
Semente do Crisantemo") ten vá
rios ·elementos de'. gran interese. 
Deles destaca sobranceiramente a 

Ju Oou, 'A se.mente do crisantemo'. 

sua excepcional correGión formal, 
unha correccfón formal que desem
peña un papel determinante na 
avaliación final do ·conxunto, e 
que Zhang Yimou, (1949) o seu di
rector, utiliza con tal grau de per
fección que amplia con creces as 
espléndidas maneiras xa olladas en 
"Sorgo vermello". 

Pero convén subliñar que, ao 
c:ontrário que no cine do noso hori
zonte cinematográfico, (o america
no como paradigma) a maquinária 

· formal non ten en "Ju Dou" o ofi
cio da gratuidade.,nen o reclamo de 
taquilla: Se no cine comercial ao 
uso, a foto, a cor ou a música actú
.an como veículo de rentabilidade 
·económica ou do papanatismo· do 
espectador amante do caramelo. 
efectista, na película que n·os ocupa 
atopámonos nas antípodas desta 
engranaxe. En efeito, o cineasta 
chinés afortala o seu filme desde 
unha ferramenta expresiva onde os 
materiais postos en xogo camiñan 
cunha dinamización indutora c;hea 
dé criatividade dramática e plásti
ca. Por iso, o que entre nós invoca 

· a forma pola forma, en "Ju Dou" 
comporta reflexión, empuxa á poe
sia e predispón á analise é asun
ción intelectual "dun todo" no con
xunto do discurso. Desde esta _pers
pectiva, os-elementos formais (so
bretodo a cor e o seu emprego co- · 
mo elemento esencial do discorrer 
desta história tráxica) non están 
baleiros de contido, senón que pola 
contra, dan cori)o e alumeah os Fe
cunchos máis fondos e e~piñentos 
desta ime!ls·a traxédia. de amor é 
morte. Porque neste excepcional 
filme, irmanáinonos cunha tradi
ción secular que ten nas estruturas. 
da .traxédia -como meio de expre
sión do coñecimento e como con-

·fotografía (~e cor 
tenda, materiai fotográfico, 
estudo. reproducións , 
diapositivas de textos 
revel.axe. cibachrome. 

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

GuiéirQ 
CULTURAL 

dutora da armacenaxe das paixóns 
.humanas- o seu canle máis excelso 
de exposición. E isto é asi, porque 
nesta traxédia de connotacións mí
ticas e de tendéncia cíclica -como é 
a vida dos humanos- descobrirnos 
vectores claves do noso devir inte
rior. O fatalismo, o destino tráxico, 
as ·paixóns desatadas e reprimidas, 

. a violénciaJ a crueldade, a explota
ción camal, a tenrura, a cruelda
_de ... son elementos que substanti
van meridianamente o transcorrer 
desta obra maxistral que Zhang Yi
mou articula sen fisuras e cunha 
poesia chea de sensibilidade que 
ac.arícia o rito. Toda esta longa mo
rea de sensacións, vén trasplantada 
en imaxes na sua auténtica dimen
sión, na sua realidade de acción, is
to é, en versión orixinal, que é .co
mo se deben ollar as obras meno
res como esta e as minúsculas co
mo case todas. En fin, "Ju Dou" é 

. unha película exemplar chea de li
rismo e ternura que, provista dunha · 
indisimulada Ieitura feminista, pe
netra con fondura e lucidez nas 
constantes máis precisas da histó
ria humana. · • 

CELSO X. LÓPEZ PAZOS 

Deseños
inanimados 
Ultimamente anda a TVG anun
ciando con profusión (éxcesiva, 
como ven ocorrendo con estas 

campañas de autobombo postas en ~ 
boga pola TVE) a sua programa
ción de debuxos animados. Non 
ten culpa o· canle autonómico da 
baixa calidade, xa mesmamente vi
sual e ·a primeira vista,. que o spot 
refrexa, como simples espello dos 
cutres produtos promocionados. 
Poucos "debuxos" do actual mer
cado escapan a esa iame~tábel im-
presión. · 

Non nos irnos referir moito ago
ra ao case nulo nivel de. enxeño 
dos guións (?) da maioría das se
ries animadas productos a disposi~ 
ción das distintas cadeas televisi
vas e dos seus espectadores. Só su
bliñar a xen,eralizada tendéncia a 
unha mensaxe altamente reaccio
nária (violentas tartarugas defenso
ras da lei e a orde, espíritu isuflado 
por unha rata de sumidoiro; e tan
tos etcéteras), absolutamente des
provistas da subtil péro certa sub
versión de _valores ou criticas so
ciais presentes en productos tan 
tradicionais coma os da Wamer ou 
mesmo aos agora respostos "Pica
pedra". 

O que determina a ramploneria 
de inoitas destas séries' debuxadas, 
ademáis desa desasosegante falla 
de· talento, é a cantidade de "came
los" técnicos traducidos en aforro 
de debuxos, que convirte a moitas 
desas producións en auténticamen
te "inanimadas'', en pouco menos 
que unha sarta de estampas fixas e 
mal debuxadas. 

Ternos así ese enxendro x_apo
nés, o tal "Songoku", que segundo 
sondaxes particµlares de quen es
creve e para o seu asombro, oca
siona furor entre gran parte da ra
pazotada. Se os xaponeses foron 
pioneiros no aforro de debuxos 
(amén de na estupidización das ex
presións faciáis, desde aquel pre
cursor Meteoro até as Heidis, Mar
cos e outros infames seriáis), as 
cotas agora acadadas sesrian difíci
les de crer hai uns anos. Redución 
da expresivid'\de do rosto a un mí
nimo número de xestos, mantene
mento da imaxe fixa durante moi
tos segundos, repetición dos mes
mos deseños dentro do mesmo epi
sódio, e máis dunha vez ... 

A desfachatez xaponesa atopou 
bons seguidores por eidos máis 
cercanos (de feito moitos estudos 
españois sobreviven facendo de 
"negros" das produtoras ianquis
niponas). Ternos así eses "fruitis", 
ou exemplo emblemático de cómo 
"escaquear" ao 
máximo o traba-
llo co debuxo': 
En vários episó

dios que tivemos 
o ·valor de ver 
poidemos obser
var, amén da in
coeréncia supina 
das hi.stórias, co
mo en cada un 
deles s.e repiten, 
veña a conto ou 
non~ un has 
determinadas 
cantigas ilustra
das coa me~a 
imax.e deses de-
1 irantes enxe11_:
dros . saidos de 
non .se sabe qué 
horta. Ou como 
os títulos de cre
to comen un moi 

excesivo (novo aforro de traballo) 
espácio.de tempo ao início e rema
te do capítulo. Non lle queda al!ás 
esa outra série coa que alguns es
pabilados sacaron.tallada en forma 
de debuxos (por lle camar algo) á 
gran t~ta pública do 5 Centenário. 
Aí a desproporción entre o exptico · 
e colorido do que nos tenttan con
tar (un repaso ás distintas comuni
dades índias precolombinas) e o 
miserábel e rácano resultado do 
debuxo e a animación é certamente 
proverbial. Así, o rapaz protago
nista e o seu can marelo (de autén
tico pesadelo) poden ollar pasma
dos ante oque supon un gran es
pectáculo visual. Pero o contrapla
no amosaiános catro indios de ro-

. bóticos movimentos donde deberá 
haber unha tribo, catro montañas e 
unha fanxa de azul uniforme donde 
se supoña o amazonas, etc ... Iso si, 
os paseos serán abondosos, pois 
non hai máis que cambear os fon
dos pintados e n:petir por enésima 
vez -a· mesma imaxe. O que si se
mella coerente é a liña visual das 
personaxes (que un asociaria as 
ilustracións de motos libros de tex
to da época franquista). Feita esa 
conexión apelando á memória vi
sual, xa semellan ben apropriados 
eses deseños para ilustrar a glorio
sa empresa do 92. 

A galería de horrores na anima
ción que non é tal ainda coñece 
maís baluartes no tacaño de ima
xes, na falla de enxeño, na prolife
ración de personaxes irnposíbeis e 
histórias indixen'beis. 

E o pior é que ningún sector hai 
do público con máis tragadeiras 
que o infantil, e o mesmo fan seus 
heróis a eses seudogalápagos sub
normáis e fascistoides, tan profusa
mente consumidos en forma de ga
lletas, caramelos, disfarces, cromos 
ou o que sexa, como gostarán de 
produtos aceitábeis, só é cuestión 
de que a publicidade faga o seu de
vastador traballo. 

Os agora emitidos e promocio
nados "Simpson" son excepción a 
esta funesta récua de debuxos. 
Ainda que a un non lle parezan nen 
tan' rachadores nen tan entusias
mantes como a sua promoción (via 
reportaxes en revistas, xomais ou a 
própria TVE) nolos queren.,amosar, 
de seguro que con algun fin comer
cializador paralelo. 

Fican, iso si e menos mal, repo
sicións tan refrescantes como os 
"Picapedra", "Don Gato" (non hai 
máis remédio aqui que traducir do 

castelán!) , ou a 
memorábel fauna 
da Wamer. E non é 
nostálxia do que 
un v'iu de cativo, 
senón con tatación 
do abismo de ta
lento e técnica me
diado entre aque
las e as series ago
ra padecidas. Pó
dese lembrar un 
con cariño do Pa
rrulo Lucas ou Pe
dro Picapedra, pe
ro seria bastante 
triste que os agora 

·nenos lembrasen 
con saudade un 
"fruiti", unha ninja 
desas ou o naranji
to de turno. Mais 
así ha ser. • 

GONZALO VILAS 
' 
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A Quenlla 
'A música, máis que tema de estudo, é de vivencia' 

• XOÁN MANUEL ESTÉVEZ 

Coma se non pasase o 
tempo, os "folkis" de "A 
Quenlla" reivindican a sua 
condición de car_rozas, e no 
seu último disco reinciden 
en poetas, como Darío 
Xohán Cabana, Manuel 
Maria ou Celso Emílio 
Ferreiro, que no seu canto, 
desde os vellos tempos de 
"Fuxan os Ventos", van 
criando solera, Ademais 
desta función sobre o 
cenário ou no estudo de 
gravación desenvolveu outra 
non menos importante de 
traballo de campo, na 
pescuda de cantos que 
resgatar para o seu 
repertório. Cando se lles 
comenta da sua 
profisionalización artística 
din non querer saber nada, 
xa que esán moi satisfeitos 
da sua condición de mestres; 
polo menos isto dan a 
entender "Mini" e máis 
Mero, os dous interlocutores 
da conversa, que están 
alporizados pola recente 
información aparecida nuri 
xomal do País, verbo da suá 
instrumentación. 

No meio dunha conversa conta que 
timidamente introduce o sintetiza
dor nalgunhas pezas do noso últi
mo disco, como tamén aparecen 
outros instrumentos non tradicio
nais (vio1inos, baixo eléctrico) ... 
non é unhll anovación en sentido 
próprio e resulta que informativa
mente é resal,tado en titular ... 

Entón este último disco que pode 
ter de Qovedoso? 
Novidoso ten os temas. Nós segui
mos na liña de sempre: facendo 
música tradicional, de autor, asi 
como colaboracións nosas, xa que 
os poetas non seguen a actuaL¡dade 
coma nó , que gravamos periodi
camente cada dqus anos aproxima
damente. Entón, ás veces, compo
mos sobre temas de actualidade, 
como acontece neste último traba
llo, que fixemos unha "Guaxira pra 
unha gaita" con letra nosa para 
cantar a esas mil e pico de gaitas 
que apareceron no Obradoiro un 
certo dia luctuoso. 

Sen embargo, outros colegas 
seos, nestas m~smas páxinas, 
emitian opinións diversas sobre 
a "gaiteierada de Don Manuel"·. 
Para nós si é luctuoso porque re
cordamos como persoas da vella 
garda que somos a don Manuel co
mo censor; cando refugaba todo o 
que soase a galego que non· fose 
marisco, lacón con grelos e gaita 
para amenizar bailes. Entón, dóe
che que escolla ese dia para unha 
manifestación, que ven sendo de 
deputacións. Tamén é lamentábel 
que a cultura, e a gaita en particu
lar, estexa sometida aos poderes de 
tumo, sexa cal sexa. 

Froito desta raiba e xenreira, fi
xemos un "texto, con música de 
"guaxira", que é unha peza estraña 
en Galiza. 

Que opinan entón dos artistas 
que van de progresistas, mesmo 
de nacionalistas e non teñen re
paros en arrimarse ao poder? 

. ' 

É a solución que nos está dando 
case todo quisque. Emascarado 
nesta proposta ofértasenos mudar o 
estilo musical, achegármonos á 
xente nova, aconsellan que o fol
clore tradicional tamén se adapta 
aos novos tempos, que é cambian
te ... é un erro, que nós defendemos 
explicando que á cultura pasa por 
riba de estruturas tan pequeniñas 
como poden ser esas ... que perma
nece un ciclo enorme de tempo .e 
non somos quen de utilizala así po
las boas ... pa~amos oito dias por es
ta vida e non ternos direito a cam
biar as cousas. O que pasa é que a 
xente boxe en dia simplifica moito 
e non repara en análises racionais. 
Fronte a iso, nós teimamos na no
sa idea, con eco en grupos cada 
vez máis redúcidos probabelmente, 
pero tamén van aparecendo novas 
esperanzas, nova xente que nos 
sinte por vez primeira ou que sinte 
a poetas, e que atopa ali o reflexo 
das suas próprias sensacións. 

En canto á difusión, non pensan 
que hai que arrimarse a algun ti
po de poder, non necesariamente 
polftico, senón discográfico, por 
exemplo? 
A resposta seria: a cambio de que?, 
ese é o problema, e é que nós non 
ternos a importáncia suficiente nen 
a rentabilidade para receber gran
des ofertas. Por outra banda, dubi
damos moito da difusión do noso 
trabalÍo sen perder parte da nosa 
posición ética. Mantivemos moito 
tempo a nosa independéncia frente 
a todo tipo de poderes políticos 
dun lado e doutro, e hoxe nón esta
mos dispostos a cair niso. 

Non eren que está mitificándose 
un pouco esa postura do artista 
independente; que cada quen é 
libre de estar afiliado ao que lle 
pete, mesmo para incidir na polí
tica cultural? 
SL Houbo un tempo no que un par
tido significaba unha militáncia 
ideolóxica e hoxe dubidamos moi
to diso, especialmente ríos que de
tentan o poder. 

A discografia 

E os discos seos por que non os 
edita un seto galego? 
Danos mágoa pensar no panorama 
musical autóctono; as ofertas que . 
hai na Galiza son de_gravar, tira . 
para.adiante e procura vender moi-

'NoNNOS 
PREOCUPA QUE UN 
ESTUDANTE NON 
SAIBA QÜEN FOI 
MOZARTOU 
FAUSTJNO 
SANTALICES; O QUE · 
IMPORTA E QUE 
MANTEÑAUN 
ESPÍRITO CRÍTico: 
UNHA CULTURA 
MUSICAL MÍNIMA' 

to. Nós ternos outra estrutura 
montada, e gravamos en Madrid, 
nun selo dun home que coñecia
mos na denanterior xeira en Phi
lips. Déixanos liberdade para facer 
o que queremos, .e seguramente fa
gamos nun futuro algun traballo et
nográfico. 

Neste último disco hai poemas de 
autores consgrados como Pimen
tel, D. X. Cabana, C.E. Ferreiro. 
Con Pimentel pasou algo curioso, 
a raíz do seu protagonismo o pasa
do ano no ·dias das letras; hai quen 
fai da celebración unha louvanza, 
pero outros tentan de enterralo. Un 
autor menos consagrado é Lorenzo 

. Varela, que tivo o "delito" de ser 
do PC, e ao mellor dentro de dez 
anos é resgatado. 

Nos poetas novos non atopades 
- nada interesante. Hai que fata de 

idade de ouro. 
Si que hai xente interesante. O pro
blema destes que nós cantamos é 
que son descoñecidos no noso .Pa: 
ís. Coñecémolos quen estamos 
nunha certa elite, pero divulgados 
non son. Entón, de idade de ouro 
para que. Ademais nós, até certo 
ponto, somos carrozas neste aspec
to. Tratamos temas rurais, pero por 
exemplo "Muller . Labrega", un po
ema de D. X. Cabana, é un tema 
universal 

Por outra banda, o mundo rural, 
tan extendido no noso País, é ta
mén o grande ignorado. Está moi 
estendido o tópico, falso, da socie
dade urbana, na que todo o mundo 
lava con "persil", e non é certo. Se 

nós seguimos hai tempo co folclo
re e a língua galega, cunha atitude 
reivindicativa, e seguimos nela, é 
porqué non se ·conseguiu case nada 
daquilo que se reivindicacaba. 

Entón, asumen que a arte é un 
reflexo dunh:i época? 
Da época e do que lle sai ao artis
ta. O que si podemos afirm¡rr é que 
nas actuacións, en directo a xente 
nos entende; hai afluéncia masiva, 
aplausos e venda de discos. Entón, 
cando nos tachan de carrozas, e din 
que o noso non vende, dicimos que 
vemos disfroitar á xente, e canta
mos cancións tradicionais e réi
vindicativas. O que acontece é que 
a realidade está moi disfarzada. 

Unha anédota ilustrativa e a que 
vivimos nun coléxio de BUP de 
Ordes, onde fomos dar unha char
la; ficamos asustados ao ver uns 
rapaces CQS pelos ao éstilo "pun
ki"; quedaron tan absortos que per
deron o transporten escolar de vol
ta para a casa. .Isto aconteceunos 
en vários centros de ensino, nos · 
que damos charlas vivas, quer di
cer, explicámos ó·que é un "alalá" 
e cantámolo, por exemplo. 

Música tradicional
Música popular 

Hai quen afirma que a música 
tradicional, dunha forma fiel, só 
está nos Cancioneiros. 
Máis ben, nos Cancióneiros é onde 
non está tan fiel; moi poucos ou 
nengun dos que os fixeron puderon 
evitar de arranxar aquela parte mu
sical que non cadraba cos seus pa
tróns cuadriculados de música de 
Conservatório, nen de tocar aquela 
letra que lles parecia máis poética, 
quitando unha coma por exemplo. 
Ademais, a fidelídade dos Cancio
neiros é discutíbel. Poderíamos 
mostrar algun no que aparece _un 
fragmento dunha composición de 
Schubert, por exemplo, que soa co- · 
mo peza popular ... a pureza do fol
.clore está en moreas de vellos e 
vellas que seguen cantan?º· 

Como profisionais do ensino, co
mo ven todo isto desde as aulas? 
É outra panorámica distinta. Pen
semos que a música, máis que te
ma de estudo é tema de vivéncia; é 
importante que os cativos se expre
sen canrando, ben as suas ledícias 
ou ben as suas penas. Sen embar-
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go, a .música na escola, especial
mente na Galiza, foi a grande es
quecida, e agora a solución que dá 
a Consellaria é levar aulas á xente 
que sabe moito do pentagra111a, e 
pensamos que non é o método 
axeitado; preferimos que desafinen 
quince dos trinta alunos dun curso, 
P.ero que canten todos, ben ou mal. 
É ·importante que os cativos que 
están en pre-escolar canten o abe
é:édário, ou calquer outra cantiga. 

Chro que, na nosa experiéncia, 
o que máis nos preocupa é ver de 
xogar cos nenos, que ven sendo 
unha das deficiéncias que se de
tecttan no meio educativo. lso pro
voca que moitos rapaces estexan · 
desmotivados. 

Tradicionalmente, na escola ou 
no instituto, a aprendizaxe musi
cal brillaba pola sua auséncia. 
Pode saber quen era R. de Cas
tro pero non Xesus Bal y Gay. 
Segue a·darse esta situación? 
O pior é que-un rapaz pode saber 
algo de Cervantes, pero non ler na
da seu. Non nos preocupa que un 
estudante non saiga quen foi Mo
zart ou Faustino Sanralices; o que 
si importa é que menteña un espíri
tu crítico, unha culturá musical mí
nima para poder escoitar a calque
ra deles, que nonsexa un analfabe
to musical. Cando un rapaz nos 
pergunta algo sobre unha cantiga 
de amigo, demandando dados so
bre Martin Codax ou Meendiño, 
perguntamoslle, ti estás namora
do?, pois entón é doado de enten
der. 

Isto- lévanos a falar da .recollida 
de folclore que fixemos a meio de 
alunos. Do que se trataba era de 
que comprobase que o que lia nos 
libros · existe realmente. Entón, 
axenciábanse i.llls magnetófonos, e 
gravaban dos avós romances eco
plas; comprobaban que a métrica e 
a rima estaban ali, que era tan real · 
coma os produtos da horta... Todo 
responde a un problema de sensibi
lidade; non é necesária unha vasta 
cultura musical para inculcar sensi
bilidade musical. Sen embargo, ho-

. xe en dia o que privan son os da
dos e non a análise reflexiva de 
calquer manifestacion cultural. . 

Ademais, os nenos que son re
beldes na escola, ·son rapaces moi 
sensíbeis, e non lles vale calquer 
cousa para motivalos. ,Eu podo co
mentar o caso dun aluno -comenta 
Mero-, ao que só cheguei falándo
lle do "cometa Halley", porque a 
sua tema era comprender o ceu; era 
tan rebelde que xa non escrebia en 
horizontal, facia as letras de arri.ba 
aóaixo, non se deixaba uniformar. 

Chegamos a viver unha expe
riéncia interesantísima cando, para . 
explicarlle literatura, levei a uns 
rapaces a un descampado, no Ou
tono, cando a caída da folla. Ente
rrámonos debaixo das follas, e ob
servamos o que estaba enriba no
sa ... apareceron cousas preciosas 
que nunha clase. n?rmal non se -da
rian. 

Entón, coa música p~sa o mes
mo; o mellor é levarllés un gaitero . 
e que lles explique a técnica do 
instrumento: dicerlles por que soa 
aquilo. Ademais, a música e a lite
ratura popular son un meio moi 
bon para estudar un montón de 
cousas; é o próximo, e a partir de 
aí te podes construir e universali
zar. Partindo dun muiño de auga· 
podes entender as bases da física. 

E todo este traballo "de campo", 
non pensan editalo algun dia? 
Estas cousas non lle interesan a 
ninguén. 

(segue na páxina 23) 
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Antes da chegada do inverno, un 
lobo mariño (foca cincenta) estivo 
merodeando polos portos de Cariño 

l.; . .:,. _· -
•.. . · ... · 
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e Espasante, na ria de Ortigueira. 
Logo da visita marchou, salvándose 
asi de que lle fendesen a testa. Esa 

~~w11 
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A. LOPEZ . 

parecia a intención dalguns cobizo
sos pescadores aos que todos os 
brazos do mundo éranlles poucos 
para abarcar os produtos do mar 
que, nos seus bandullos, non collen . 

A preséncia destes animais nas 
costas galegas, aida sendo un caso 

, pouco frecuente, rn;in é tan excep
cional como semella. Na antigue
dade parece que a preséncias de 
pinnípedos na costa norte peninsu
lar era habitual, xa que nalgunhas 
covas prehistóricas, Cántab'ras e 
Astures, atoparonse restos óseos 
destes animais e incluso represen
tacións gráficas, polo que pode
mos supoñer que formaban parte 
habitual da dieta daqueles povos 
cazadores. · · _ 

Na Galiza non ternos rexistos de 
épocas tan afastadas no tempo so
bre este aspecto, as referéncias 
máis antigas relacionadas con es
tes animais, poderian ser os topó-

. nimos dos que é moi difícil saber a 
procedencia. Os topónimos que 
poderian relacionarse coa presén
cia destes ·seres na nosa terra son: 
os illotes "Lobeira da Terra" e 
"Lobeira de Fóra" na entrada da 
ria de Arousa, os illotes "Lobeira 
Grande" e "Lobeira chica" na ria 
de Corcubión, a ponta e praia de 
"Lobeira" perto de Arou, en Ca
mariñas, e quizá haxa algun máis 
que non teña recollido. 

As referéncias escritas sobre a 
- preséncia dos lobos do mar nas no

sas costas remóntanse ao século 
XVI; daquela, o Cardenal" Hoyo 
nunha relación sobrre a pesca na 
Galiza, relata unha série de casos 
anedóticos ou particulares. Nun de-

ETRINCOS DA HISTORIA 

les fai referéncia á chegada ás 
praias da Coruña duns "peixes cha
mados humanos'', estes peixes ti
ñan a mesma figura que os homes, 
agás mans e pes, tortos por nadar 
coma as ras. Segundo o autor, son 
bon presáxio para a pesca e ami
gos da xente humana. Atopamos 
aqui ademais un dos primeiros cha
mamentos á defensa da natureza, e 
en concreto destes seres, xa que o 
autor di literalmente: "que Hes clen 
pan", quizá tentando de atraelos e 
polo tanto atraer tamén a pesca, 
cando én realidade o fenómeno é á 
inversa. Logo Hoyo relátanos a ten
tativa dun ser destes a subirse nun 
barco ante o temor do mariñeiro, 
segurándonos a honradez ·do mare
ante que lle contou o caso. 

- As REFERENCIAS 
ESCRITAS SOBRE A 

PRESÉNCIA DOS 
LOBOS DO MAR NAS 

NOSAS COSTAS 
REMONTANSE AO 

SECULOXVI 

O singular deste relato é que 
coincide tanto na estrutura coma 
no contido cun texto de Plinio, es
crito moitos séculos antes, e que di 
deste xeito: "Importantes persoas 
pertencentes á orde escuestre, cer-

tificáronme que viron no océano 
de Cádiz, un home mariño, absolu
tamente pareeido a un home por 
todo o corpo; que subia a bordo 
dos navios durante a noite". 
. Non sabemos se Hoyo coñeceria 

xa estas palabras de Pl_inio, pero do 
que non podemos dubidar é da rei
terada preséncia das focas ou lobos 
mariños nas nosas águas, máis 
abundantes ainda, antes da gran
des matanzas nas águas polares e 
antes dos terríbeis andazos que 
asolaron as suas povoacións ¡ecen
temente. 

Desde finais do século pasado 
está rexistada a preséncia dunha 
série de exemplares, segundo pare
ce, son xuvenis, e este feito está re
lacionado coa grande dispersión 
que teñen algunhas espécies no 
Atlántico, ainda que ben poderia 
darse o caso, coma a foca de Foz 
no 88, que fosen transportadops 
por barcos de pesca desde as frias 
águas do Norte, até perto das cos
tas galegas. 

O último exemplar rexi stado, 
apareceu na praia de Camota, hai 
pouco máis dun mes, co cránio 
destrozado, de seguro pecou de gu
la, ou tivo a disgracia de comer al
go que equivocadamente alguén 
pensou que era seu. Por iso, Iem
brando as recomendacións de HÓ
yo, nós tamén dicimos "que IIes 
den pan'', os paus, se poden ser, 
para o Jume. 

Estas palabras van dedicadas a 
todos os animais que rematan a sua 
vida violentamente nas mans da ig
noráncia, principalmente golfiños 
e lobos de mar. • 

DE CANDO BETANZOS TIÑA DOUS XORNAIS 

r 
Desde que no lonxano outono de 
1883 saira ás ruas de Betanzos o 
sen";anário El Censor', a vila betan
ceira -pésie a incorporarse con cer
to retraso ao fenómeno da prensa
tivo unha puxante vida e tradición 
xomalística nos anos da Restaura
ción, entre a derradeira década do 
século pasado e as prim~iras <leste. 
Numerosas publicacións de perio
dicidade, duración e características
desemellantes mantiveron a inque
danza xornalística nos anos de 
apoxeo da prensa local e vilega. 

Si esta vitalidade e inquietude -
con todas as inconstáncias e inter
miténcias que se queira- pode sur
prende~ vista hoxe, máis surpren
dente resulta comprobar que unh_a 
vila como o Betanzos de hai un sé
culo maritivera vivo uh periódico 
diário ao longo de dous anos e ain
da asistira durante seis meses a un
ha pugna entre dous xornais)que 
rematarán fusionandose: El Mundo 
e El Va/doncel. 

Catro é que eses periódicos non 
eran máis ca duas folias, ou catro 
páxinas, mais por esas datas a 
maior parte da prensa non pasaba 
de aí. Cantas veces algun periódico 
non era máis que unha empresa 
persoal, con todo o que tima de ro
mántica, dun indivíduo que facia 
as veces de director, redactor, re
partidor e o que fixese falta. 

A "existéncia insospeitada desta 
prensa diária nunha vila como Be
tanzos está moi relacionada cun 
curioso personaxe que viveu uns 
anos na vila betanceira, onde o seu 
pai estaba afincado. El foi o direc
tor e proprietário <lestes cornais. 
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Estamos a falar de Adolfo Váz
quez Gómez, personaxe case. de 
novela, a quen lle dedica unha 
cumplida semblanza Alberto Vila
nova na sua voluminosa obra los 
galiegos en la Argentina, por máis 
que omita a actividade que desen
volveu en Betanzos. Mais de Adol
fo Vázquez Gómez compre falar 
noutra ocasión máis de vagar. 
, O caso é que o 3 de Xaneiro de 
1890 aparecía en Betanzos o "dia
rio independiente" El Valdoncel, 
que ademais daquel subtítulo f.acia 
constar esta ambiciosa lenda: 
"Agricultura, Ciencias,)rtes, Le
tras, Industria ji Comercio". Val
doncel é tamen o nome dunha rua 
de Betanzos -popularmente coñeci
da por Cachiñas- e ten unhas reso
náncias míticas e lendárias. Á his
toriografia romántica situou aqui o 
cenário da lenda -espallada por 
outros pontos de dentro e fóra da 
Galiza- que atribue aos Figueroa 
a xesta de rematar cun ominoso 
"tributo das 100 doncelas" que se 
pagaba aos mouros nos tempos de 
Mauregato. O Valdoncel -ainda que 
antigamente escrebíase Bandonzel
seria, pois, o Val das Doncelas para 

- os que dan por certa esta lenda. 

XESUS TORRES REGUEIRO 

O periódico imprentábase ño ve
llo obradoiro de Castiñeira que foi 
a primeira imprenta que houbo en 
Betanzos. A sua redacdón formá
bana Xosé Alguero Penedo, precoz 
poeta e notário que foi de Negreira 
e Betanzos; Xoán Gómez Navaza, 
curioso personaxe que popularizou 
o pseudónimo "El Bachiller Hun
garelo", e o mestre e encademador 
Ramón Sanjurjo Ossorio, dirixidos 
polon fundador e propietário V áz
quez Gómez. Contaba o xomal con 
información local e das Mariñas e 
cunha sección de "Noticias regio
nales" que se complementaba coas 
notícias enviadas por_ telegrama 
desde Madrid. Publicaba como su
plemento unha folla literária. lOs 
domingos de El Va/doncel, que 
despois pasou aos luns. A derradei
ra páxina, como case toda a prensa 
da époéa, dedicábase a publicidade 

- SuRPRENDENTE 
RESULTA 

. COMPROBAR QUE 
. UNHA VILA COMO O 

BETANZOS DE HAI 
UN SÉCULO 

MANTIVERA VIVO 
UN PERIODICO 

DIÁRIO AO LONGO 
DEDOUSANOS 

e esquelas, e nela aparecian anún
cios como o do armacén de música 
que tiña na Coruña don Canuto 
Berea ou do taller de globos de 
don Claudino Pita. 

Cando o xomal ia polo número 
102, no mes de Maio de 1890, o 

·director e os redactores abandoná
rono para fundar outro di~io que 
se chamou El Mendo e que nos pri
meiros números facia constar a 
x.eito de aviso na cabeceira: "Fun
dado por la antigua redacción de 

·El Valdoncel". Mais este continuou 
saindo, da man de Manuel X. Le
ma e de Bernardo Boni, rexente da 
imprenta Castiñeira, polo que os 
dous diários convivirpn durante 
seis meses, até que en Novembro 
se produce a sua fusión e continua 
a sair coa cabeceira de El Mendo, 
polo que· mais ben se trata dunha. 
absorción daquel por este. · Anos 
antes houbera xa un semanário ti
tulado la Riberas del Mendo, asi 
como despois haberá un Mandeo, 
tradición esta -a de buscar unha ca
beceira "fluvial"_ moi querida por 
aqueles xomalistas da vella prensa 
local das nosas vilas, e nas heme~ 
rotecas hai exemplos ahondo . 

A n~alidade que -mantiveron os 
dous diários nos escasos meses que 
coexistiron refléxase . nun poema 
que Severo Ares, aliás "Pé de Po- · 
te", _quen fora colaborador dos 
dous- publicaba en El Mendo eco
mezaba <leste xeito: "En los pre
sentes momentos / De Betanzos al 
través,/ Se afana constantemente/ 
Todo el mundo por saber / Cual es 
el mejor periódico /Si es el Mendo 
ó El Va/doncel". Probablemente 'o 

mellor non era nengun dos dous, 
mais era o que babia. O próprio 
Severo Ares deixaba en táboas a 
cousa, rematando en ton concilia
dor: "Yo soi señores, amigo /De el 
Mendo y de El Va/doncel, /Del 
primeiro, por Adolfo, / Del segun
do por Manuel,/ Y tengo con tal 
motivo / Al lector que convencer / 
De que se suscriba ' á este / Y que 
se suscriba á aquel". 

Alguns coñecidos xornalistas e 
escritores galegos da época colabo
raban nestes xomais,, contribuindo 
a darlles un certo nfvel literário, 
caso de Floréncio Vaamonde, He
ráclio Pérez Placer, Aureliano x. 
Pereira, Filomena Dato, Manuel 
Amor Meilán, Xosé Novo Garcia, 
Fernando Garcia Acuña, Manuel 
Castro López ou Galo Salinas, 
quen desde Pontedeume -onde viña 
de estabelecer un coléxio privado
enviababa abondantes colabora
cións, algunhas en galego. A subs
c_rición mensual a estes diários cos-

. taba unicamente l peseta, polo que 
a sua publicación non debia resul
tar moi lendábel se ternos en conta 
que a subscrición a un semanário 
saía en dous reás ao mes por aque
las mesmas datas. 

Comezou El Mendo imprentán
dose en Villuendas, que era o ou
tro obradoiro da cidade. Despois, 
coa fosión, pasou ao de Castañeira 
e rematou imprentando crs derra
deiros números no coruñés da Viú
va de Abad. O seu reparto naºvila 
facíase ás doce da' mañá, polo que 
viña sendo un xornal de "aperiti
vo". Quizá por. iso subtitulouse un 
tempo" • 
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EXPOSICIONS 

Carlos Moeira 
Traballos en coiro e espello no 
Café Rua Nova de Sllfltiago. 

O regreso dos 
dinosáurios · 
Ex¡)osición de figuras animadas 
a tamaño natural de diferente 
faun·a pre-histórica. Na Estación 
Marítima da Coruña. 

Francisco Beltrán 
Pinturas e fotografías no Ate
neo de A Coruña. 

Mostra de Recursos 
didácticos 
Mostra de materiais no Museu 
Mmunicipal de Ourense (Rua 
Lepanto). Aberta até o 28 de 
Febreiro. 

Pazos de Galicia · 
Exposición no Edifício Sarmien
to do Museu de Pontevedra. 

Femando Quesada 
Pintura e debuxos do artista de 
Ourense. Na sala de arte da Cai
xa Pontevedra (Pontev°edra). 

Antonio Palacios 
Exposición sobre a obra arqui
tectónica e Antonio Palacios no 
Auditorio de Galicia, en Com-

ACTOS 

Fotobiografia 
de Carvalho Calero 

O venres 22 inaugúrase en fe
rro! unha exposición foto-bio
gráfica sobre a figura e a obra 
de Don Ricardo Carvalho Cale
ro. Está aberta no Museu Muni
cipal Bello Piñeiro (Casa da 
Cultura) 

Fratemidade 
Rosa Cruz 

Conferéncia da Escola Interna
cional da Rosacruz de Ouro 
Sábado 23 de Febreiro ás 20 h. 
na Casa Mu eu Laxeiro (Praza 
da Princesa, 7 Vigo) "A chama
da da fraternidade Rosacruz" 
27 de Febreiro: "Lao tse: o ca
miño do siléncio interior" 
6 d e Marzo: "A palabra viva" 
13 de Marzo: "Iniciación". 

(Ven da páxina 21) 

Esa non é unha resposta. 

Non o é; ten matices, hai xente 
interesada. O que pasa é que, 
despois de ter ido a institucións, 
con este traballo entre mans, e 
comprobar o desinterese que 
mostran diante del, ficamos de
cepcionados. De todas formas, 
o traballo permanece ai . Com
pre ter en conta. que nós perten
cemos a un grupo de acción cul
tural que se chama "Tremiñao
co", onde hai máis xente intere
sada nestes temas, que abranxe 
tamén aspectos coma o refranei
ro e a relixión. 

Oeste labor comprobámos 
como a xente do meió rural mó
vese segundo os ciclos do ano; 
quer dicer, se dentro dun mes 
pedes que che canten pezas do 

· ~ 

postela. Con tal motivo o Colé
xio de Arquitectos de Galicia 
editou un fermoso catálogo que 
percorre as pnncipais obras do 
escultor porriñés: desde conce
llo da sua cidade natal até o Pá
lacio de Telecomunicacións de 
Madrid, desde o antigo Teatr.o 
Rosalia de Castro en Vigp ao 
edificio madrileño do Círculo 
de Betas Artes en Madrid. Ven 
introducido cun traballo do co
misário da mostra Femando de 
Castro. 

Pazos de Galicia 
Exposición do COAG e a Con
selleria de Cultura no Edificio · 
·Sarmiento do Museu de Ponte
vedra: 

Alberto Datas 
Exposieión na Casa da Parra e 
no Museu do Povo Galego ~n 
Santiago. 

Manuel Facal 
Pinturas e esculturas recentes. 
Na Galería Trinta/Manolo 
Allué. 

Galicia no tempo 
A magna exposición da escultu
ra e a orfebreria galega segue 
aberta até Abril na Igrexa com
postelana de San Martinño Pi
nário. Os horários son: domin
gos de 11 -a 20 hotas ininterrom-

1 Mostra de Encaixe 
de Bolillos 

--Os dias 28 a 31 de Marzo vai 
ter lugar en Camariñas a pri 
meira mostra desta importante 
artesanía, na que a vita costeira 
galega ten especial sona. A 
mostra procura potenciar o -sec
tor e dar a coñecer o nível aca
dado polo enraixe galego, que 
xa está a ser empregado por co
ñeci dos deseñadores galegos 
nas suas coleccións. Haberá re
presentacións de diferentes zo
nas encaixeiras do Estado (Va
lladolid, Barcelona, Madrid, 
Logroño e Sevilla). Quen dese
xe máis información sobre a 
mostra pode dirixirse ao (98 l) 
73.60.00 

Historia de Neera 

Teatro do Atlántico pon e cena 
e ta obra os días 25, 26, 27 e 28 

entroido re ulta que xa non as 
lembran. 

Nun dos discos do g rupo, · 
"Európolis", arrementia n 
contra certa leima europea, a 
raíz da entrada no Mercado 
Comun. Sen embargo, un po
lítico, neste mesmo periódico, 
dicia que o negativo da rela
ción da Galiza coa CEE era 
como se producia, non o .feito 
en si. Ademais, está a euro
peidade ineludíbel da nosa 
cultura. 

A Cultura foino sempre. Pero o 
que realmente nos amola é esa 
fixación, cando se trata de bus
car un referente; calquer mello
ra social, cando é reivindicada 
aquí , dísenos: "xa o teñen en 
Europa". Agora, que somos eu
ropeus é certo; ternos unha lín
guá latina, e aí está unha Com-
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pidamente; luns, pechado; inar
,, tes a sábado de 10 a 14 h. e de 

16,30 a 20,30 h. A entrada é li-
bre e gratuita. · · 

Arracada 
Nesta galería coruñesa está 
aberta unha ·exposición colecti
va de Xurxo Alonso, Diaz 
Charlin, Xosé Espona e Martí
nez de la Colina. 

Femández Mazas 
Exposición de debuxos .na Ga
leria Sargadelos de Ourense. 

Entroido 
Exposición de máscaras no Mu- · 
seu Municipal de Ourense, na 
Rua Lepanto. 

Arte español 
contemporáneo 
Exposición dos fondos da Fun
dac ión Juan March na Sá de 
Exposicións do Centro cultural 
Caixavigo · 

N ational Geographic 
Do 6 ao 28 de Febreiro está 
aberta a exposición "Odysséy", 
a arte da fotografía na National . 
Geographic, .unha antolpxioa 
desta sociedade americana nos 
seus ceo anos de história. Na 
Casa das Artes e História de 
Vigo. 

de Febreiro no Auditório do Cen
tro Cultural "Cidade de Vigo". 

Control xenético 

Presentación da revista "Gen 
crítica", contra a inxeneina xe
nética e as novas tecnoloxias de 
reprodución, charla sobre o te
ma. Intervirá o grupo "Liga Du
ra" (Madrid). ábado 23-Fás 17 
h. no Cafe Negra Sombra-Uf 
(Rua Placer 19, Vigo). 

A casa dos afogados 

Nova representación do Centró 
Dramático Galego. A obra de 
Miguel Anxo Femán Vello estará 
dirixida por Manuel Lourenzo. 
21 e 22 Pontevedra. 
24 e 25 Ferro! . 
27 e 28 Lugo. 
1,2,3,4 e 5 de Marzo A Coru
ña. 
9, 10, 11, 12,.13 Santiago. 

po tela que nos identifica. 

Remontándonos aos anos di
fíceis, cando cantar ·o que 
cantan era xogarse, non pen
san que froito daquelas cir
cunstáncias xurdiron, para
doxicamente, unha morea d e 
nomes hoxe en dia represen
tativos : En:i ilio Cao, Milla
doiro, Na Lúa ou vostectes 
mesmos, son un produto da
quela resisténcia? 

Pensamos que se Galiza estive
se normalizada antes da guerra 
civil, outro galo nos cantaría; 
di sfroitaríamos d.unha cultu ra 
máis sólida no musical.. .. Habe
ria máis musicólogos, e desde 
logo non estaríamos, como esti
vemos, no ano 75, nun grupo de 
moita sona, tocando con tres 
acordes, non estariamos xogan
do ao primitivismo. + 

Nacemento, 
casamento e morte 

Nos anos 1901-1902 o Ateneo 
de Madrid realizou un inquérito· 
antropolóxico por todas as pro
víncias do Estado, recollendo as 
respo.stas populares sobre os di
ferentes costull)es referidos ao 
nacemento, casamento e morte. 
O presente volume, con introdu
ció!l de X.M. González Rebore
do e notas de X.R. Mariño Fe
rro, recolle os materiais referi
dos á Galiza. Edición do Conse
llo da Ct¡ltura Galega. 

Mulleres de Mortos 

· Segunda entrega do profesor 
Marcial Gondar sobre a mórte e 
os costumes, ritos e crenzas que 
xiran arredor dela. Desta volta 
elixe á muller como obxecto de 

estudo, "na nosa sociedade agrí
cola ou mariñeira, a muller de
sempeña un papel decisivo no 
sostén da casa, no fogar, no tra
ballo, na educación dos fillos, 
na economía doméstica e polo 

tanto, tamén na transmisión da 
mell)ória e dos valores básicos 
da célula familiar". Subtitulado 
Cara unha antropoloxia da mu-
1/er galega este libro editado 
por Xerais é o .segundo do autor 
n~ mesma colección (ant: Ro
meiros dq Alén) 

Mulleres 

Na série Crónica, colección de 
libros xornalísticos de Xerais, 
Ursula Heinze dá -unha certa 
continuidade á sua anterior.pes
é uda "Arredor da mulleren 18 
mundos". Se daquela eran per
sonaxes anónimas._desta volta . 
proponnos coñecer con entrevis
tas longas as verdades de oito 
personaxes moi dispares: Maria 
C:¡¡sares, Margarita 1..edo, Ana 
Kiro, Victoria Atrnesto, Maria 
Moreira, Mercedes Ruibal, Ma
ria Xosé QueizáJ:t e Maruxa Vi
llanueva. 

CONVOCATORIAS . 

Axuda ~ Iraque 

Con motivo da agresión das for- . 
zas americanas e coaligadas 
contra a povoación iraqui, o Co- · 
mité de Solidariedade coa Cau
sa Arabe, con sede en Madrid, 
decidiu abrir unha conta corren
te para a recollida de fondos: 

Damnificados de Irak 
030/1486/252-27 l 
Banesto Madrid 

Asi mesmo comunican que se 
está procedendo á recollida de 
alimentos e meiciñas. As nece
sidades fundamentais son leite 
en pó,"leite maternizado, medi
camentos de todo tipo e alimen
tos en conserva. Pódese enviar 
esta axuda a Ronda de Sobra
diel 35. 218043 Madrid. O telé
fono para máis información é 
(91) 462 81 16. 

NOVAS SENSUAIS 

MC I COMPOSTELA. 

O incansable Peté pendura 
nestes días nas paredes do Ta
rasca as suas fórmulas plásticas 
onde se vislumbran cintileos 
exquisitos da sua interoridade 
que einerxen atrapando as c0-
res desde os máis diversos es
pazos. No Joan Airas, J. de 
Castro, fotógrafo exemplar e 
residente en A Coruña, colabo-

ANUNCIOS DE BALDE 

A Asociación Galega da Muller 
ten desde comezos deste ano un 
servício gratuito de asesoria 
xurídica para mulleres no seu 
local de Santiago (Rua do Vi
llar, 23-2º), para atender con
tultas e información sobre agre
sións, maos traros .• separacións, 
tutela de fillos . Atendido pola 
avogada Isabel Castillo, está 
aberto os Xoves (agás festivos) 
de 7 a 9 da tarde. O teléfono da 
AGM é o (986) 58 81 01. 

Precísase muller para traballo 
perigoso. Escaso salário. Frio 
intenso. Longos meses de escu- · 
ridade. Perigo cónstante. Retor
no incérto. Interesados escreber 
a XMPP. IESP Sada. Rua Bra
ñas s/n Sada (A Coruña). Indi
car nome, idade, enderezo, foto 
recente. e razóns pola que faria a 

Subvencións 
a actividades 
culturais 

A Consellaria de cultura publica 
no DOGA .dos dias 13 e 14 de 
Febreiro as ordes que regulan 
as seguintes actividades de tipo 
cultural: 

A corporacións locais para a re
alización de circuitos culturais; 
Prémio Xunta de Galicia de 
Criación Cultural; Prémio Xun
ta de Galicia de Investigación; 
subvencións a bibliotecas de ti
tularidad\: privada concertadas 
para equipamento e investirnen
to; subvencións a empresas dis
cográficas para a edición de dis
cos; subvencións destinadas ao 
fomento da criación literária, da 
rradución e da investigación so-

rador da publicación 40 x 50, 
unha das máis completas -foto
graficámente falando-, que co
mo tantas outras morreu por _ 
falta dese deus que hoxendía é 
indispensábel para. todo, segun 
a opinión maioritária. 
Para finiquitar, dicer que están a 
ponto de saír a·s bases do III 
Certame de Relato Curto que 
organiza a Asociación Cultural 
Cidade Vella, dentro do deno-

viaxe. Perguntar por Xaquin. 

Francesa, licenciada en Filolo
xia Francesa e española dá cla
ses de francés. Rua do Home 
Santo, 13-3º ou tfno. (981) 56 
50 87 de Santiago de Composte-
la. · 

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

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

bre o libro galego; para a difu
sión de espectáculos teatrais; 
para empresas editoriais de fóra 
de Galiza para editar. noutras 
línguas obras publicadas en ga
lego e subvencións a concellos 
galegos para a construcción é 
equipamento de centros cultu
rais; axudas a asociacións e fe
deracións culturais para investi
mento e eqvipamento e realiza
ción de actividades culturais; á 
organizacióñ e asisténcia a fei 
ras do lipro e exposicións bi
bliográficas; promoción e distri
bución da produción audiovi
sual galega; a concellos para o 
funcionamento das bibliotecas 
públic-as. Tamén no DOGA do 
13 de Febreiro aparece a convo
catória dos prémios Alvaro 
Cunqueiro de Teatro, Carlos Ve
lo de guións cínematográficos e 
Ramón Cabanillas de tradución. 

minado Maio Literário. Para os 
que non queiran perder tempo, 
adiantarlles que a extensión má
xima dos relatos non debe supe
rar os vinte fólios mecanogra
dos a dobre espazo'. e por unha 
só cara. Os traballos, como é ló
x ico, terán que ser inéditos e 
orixinais escribidos en língua 
galega, O pr~mio consistirá na 
publiéación dun volume cos 
tres relatos gañadores. + 

(986) 23 16 40 .. . 

C lases de xadrez. Todos os 
venres a partir das 6 da tarde na 

1 Asociación España-URSS de 
Vigo. Máis información no 

. 986-22 44 57. 

Aos concellos de Galiza contra 
o turne. Solicitade á Consellaria 
250 .000 pesetas por hectárea, 
segun e partindo da extensión 
-total de cada município. 

Vendo enxámios eh produción. 
Abellas do país. Varroa tratada. 
Colmea perfeición con cámara 
de cría. 11.000 pta. Tfno. 
(0,98 l) 899931. . 

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

Grupo do Frente :nmorense de Liberación Nacional (FRETILIN), na homena·xe de Galiza a José Afonso no mes de Agosto do 1986. 

A OCUPACIÓN TAMEÑ FORA DENUNCIADA POLA ONU 

OS ESTADOS UNIDOS APADRIÑARON 
A INVASIÓN DO TIMOR LESTE,, POR IN-DONESIA-
PEDRO PEZARAT CORREIA · A solidariedade presupón doble senti

do nas intencións e nos xestos: 
· exercida nun único sentido vóltase 
dependéncia. En relación aos graves pro
blemas que Portugal enfrentou en Timor 
Leste no 1975 (como outros que non im
porta aqui referir), os Estados Unidos non 
só non lle manifestaron solidariedade co
mo, pola contra, apoiaran ao agresor ex-
terno. · 

A propósito da crise do Golfo -que pre
sentemente evoluiu xa para Guerra do 
Golfo- e entre a esmagadora información 
made in USA que ten . condicionado o no
so coñecimento dos feitos, lemos algures 
que o presidente Bush confia na normali
zación daquela rexión para que !raque 
veña inserirse na nova orde internacional. 

Non vin esclarecido o sentido que atri
bui a esa nova orde internacional, que só 
por si non é dabondo para dourar as es
peranzas no futuro. Pode significar a pro-

. mesa dunha "pax americana'', asentada 
na hexemonia dunha única superpoténcia 
nun mundo tornado unipolar, que está lon
xe de ser un sistema de relacións interna
cionais tranquilizador. 

Mais· pode tamén, nunha perspectiva 
máis optimista, querer dicér que, criadas 
as condicións .para se cumpriren as reso
lucións da ONU sobre Kuwait, os Estados 
Unidos (EUA) empeñaranse para que a 
comunidade internacional volte a esixir 
que, "por todos os meios", se·cumpran as 
restantes recomendacións da ONU, no
meadamente sobre os territórios árabes 
ocupados por Israel e sobré o território de 
Timor-Leste ocupado pola lndonésla. 

No caso particular do Timor-Leste, so
bre o cal a ONU, incluindo o Consello de 
Seguranza, se ven pronunciando desde 
Decembr-0 do 1975, tendo condenado 
imediatamente a invasión e recomendan
do a retirada indonésia, é qizais oportuno 
lembrar as respoi¿sabilidades que son 
atribuidas aos EUA polo seu apoio á agre
sión da lndonésia. 

Sabese que cando os dirixentes deste . 
país prepararan e decidiran a invasión do 
Timor-Leste, o prosidente Ford e o secre
tário de Estado Kissinger se encontraban 

en Jacarta, de onde partiron poucashoras 
ante~ do· lanzamento da operación militar. -
O intelectual e analista norte-americnao 
Noam Chomsky escrebeu no 1986 no seu 
libro Os Estados Unidos e o Timor, que 
"a invasión ocorreu apenas algunhas ho
ras despois da partida do presidente Ford 
e de Henry Kissinger de Jacarta, non fi
cando dÜbidas de · que os EUA souberan 
dos respectiv0s preparativos e autorizª-'"a
nos". Xa no 1979 este mesmo autor fixera 
idéntica afirmación, acrescentando que o 
presidente Ford admitir<! a respectiva au
tenticidade da mesma nunha entrevista 
con Jack Anderson publicada por "The 
Washington Post" no 9 de Novembro do 
mesmo ano. 

EUA: contribución á invasión 

Kissinger dixera a un ~rnalista, en Jacar-· 
ta, que "os EUA comprendian a posición . 
da lndonésia na cuestión do Timor" e, se
gundo o entón embaixador americano na 
Austrália, David Newson, a preocupación 
do secretário de Estado era de que, "si:! a 
lndonésia fose intervir, os EUA desexa
rán que o faga eficaz e rapidamente, e 
non usando o noso equipamento". David 
Newson fixo estas declaracións nun semi
nário !=Jn que participou, na Universidade 
de Berkeley, onde tamén afirmou que "os 
EUA non desapr~)Varon a invasión indoné-
sia".. . 

O embaixador Daniel Moynihan revelou 
nas suas Memorias, escri1as despois de 
ter sidp o representante de Washington 
na ONU, que "os .EUA previan que as 
cousas levasen o rumo que levaran e foi 
nese sentido que traballaran". ' 

Por ultimo, tamén o coriselleiro nacional 
de seguranza de . Gerald Ford, Scowcroft, 
recoñeceu que "non tiña sentido contrariar 
aos indonésios" porque "Timor-Leste .non 
era unha entidade viábel". 

Todas estas revelacións, que non son 
inéditas -lonxe diso- son máis que sufi
cientes para comprobar o apoio "que a In-

. aonésia recebeu da Administración norte
americana cando invadiu Timor-Leste, o 
q\Je explica a pasividade que os EUA ten 
sempre demostrado na tentativa de reso
lución deste conflito rexion¡:¡.I. 

Eis por que considero inxustificado que 

se defenda a participación de forzas mili
tares portuguesas no conflito do Golfo in
vocando o argumento da solidariedade. 

Solidariedade carece de sentido 

A solidariedade presupón doble sentido 
nas intencións e nos xestos que as mate
rializan. Exercida nun único sentido, deixa 
de ser solidariedade: tórnase dependén
cia. 

En relación aos graves problemas que 
Portugal enfrentou en Timor-Leste no 
1975 (como outros que non importan aqui 
referir), os EUA non só fl5;Jn lle manifesta
ran solidariedade como , ao contrário , 
apoiaran o agresor externo. Posteriormen
te, e até hoxe, os EUA non ten sido sensí
beis ás denúncias dos constantes atenta
dos contra os máis elementais Direitos do 
Home sofridos polo povo maubere e ten, 

. por outra banda, ignorado a solidariedade 
devida. a Portugal nos apelos que ven sis
tematicamente facendo nas estruturas da 
ONU. 

lrwiabilizado o·recurso á invocación dos 
intereses nacionais, xa que estes non 
contemplan calquer intervención no confli
to do Golfo, tamén o argumento da solida
riedade carece de senso. 

En termos estratéxicos, o valor das faci
lidades concedidas nas Lajes [base norte
americana nas Azores] e a disponibilidade 
para idénticas facilidades noutras áreas 
nacionais excede xa o da preséncia efec
tiva na área do conflito dalguns meios mi
litares doutros paises. 

E na balanza da solidariedade entre 
Portugal e os EUA, o peso daquelas facili
dades tradúcese nun claro desequilíbrio 
desfavorábel1 a Portugal, que non obtén 
correspondéncia nos seus xestos de cola
boración, e que nesta matéria é moito 
máis ac:reedor que debedor. E hai contra
partidas políticas a cobrar, que para os in
tereses nacionais poden ter un significado 
moi superior ao duns puñados de dólares, 
ou ao dunhas toneladas de equipamentos 
militares obsoletos. · • 

Pedro Pezarat Correia, é oficial-general 
portugués na reserva. 

Express o 

TRES EN RAIA 

MfSERABEIS 

MANUEL RIVAS 

E scoito na radio ao sedicente al
calde de Ourense, o rocambo
lesco e carambólico Mondelo, 

dicer que en atención á demanda dun 
grupo de veciños da zona vella non se 
permitirá a apertura dun centro de 
atención aos toxicómanos. 

Procura un sempre introducir a ironia 
no apaixonado camiño que leva do co
razón á cabeza. Pero hai veces en que 
é imposíbel. O normal seria dicerlles: 
Ogallá Deus non permita que sofrades 
na vosa carne, na dos vasos fillos, o 
tráxico abismo da subordinación á dro-

. ga. Pero non. O que corazón e cabeza 
din neste momento de noxa é: Ogalla 
Deus vos mortifique con ese sofrimen
to para que aprendades no abismo o 
que non vedes cos ollos de miserábeis 
mequetrefes. 

Pero ao devandito Mondelo diríalle 
máis : Ogalla desaparezas do mapa 
político canto antes e te convirtas nun
ha sombra do que xa es, un indigno re
presentante da condición humana. 

E quixera tamén, en palabras de ir
mán, falar aos realmente sofrintes, a 
vós , aos chamados toxicómanos , e a 
vós, pais que !evades con honra a con
dición humana: a miña casa é a vosa 
casa. Esa casa que ten porta de seu 
para pech"arlla nos nariées 'a Mondelo 
e secuaces como se .de delincuentes 
se tratase. • 

VoLvER AO REGO 

A ntena 3 de televisión inclue 
desde hai dias un anúncio no 
que promociona a emisora de 

rádio da mesma sociedade. O guión 
desta publicidade xira ao redor do cu 
dunha muller, vestida con vaqueiros 
axustados. Un par de persoas refiren
se a,el en termos técnicos e estereoti
pados, lago alguén utiliza · a expresión 
de traseiro e por fin aparee~ José Ma
ria Garcia e di: "Nós -ou sexa Antena 3 

·de Rádio- a isto chamámoslle cú". 
Para significar qúe eles lle chaman 

ás cousas polo seu nome, non encon
traron un caso mellor. Por exemplo, 
tratándose de José Maria Garcia, o cu 
dun árbitro ou dun xogador, onde_ moi
tas veces pega a pelota e os locutores 
din "a parte baixa das costas". 

Vendo e ouvindo os seus noticieiros, 
ocurresenos un anúncio definindo a 
información de Antena 3 como a que 
sae por ese lugar. • 
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