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E$tados Un.idos e Europa Ocidental estudan á forma·de c.o~aboración 
co Terceiro Mundo · 

Que facer con. 'anto ·pobre? 
· A nova orde internacional plantexase a situaci(>n de de~·equilíbrio entre paises ricos e pobres. · 

~ Só un de cada dez paises capitalistas pode. considerars~ desenvolvido. 
Europeus e norteamericanos analisan a situación con reunións internacionais 

a máis recente esta semana en Manágua- e o diseño ·de 'programas de desenvolví mento. 
No Sul xa non se debate sobre un ou outro siste'ma político 

senón soore o direito ·ao benestar. 

GLT/A NOSA TERRA 

lñaki Esnao·1a: 
'Podo 
·com·p.render a 
-decisión-. dos, 
meus 
compañeiros' 
Nesta entrevista, a única conce
dida por Esnaola, despois do 
abandono dos seus cargos, rea
lizada polo naso correspondente 
en Euskadi, para Egin lrratia·, ex
plica o affaire, aclara as suas. 
posicións e olla cara o seu futuro 
político. 7 

Os técnicos 
~ municipais. 
valoran o 
Gran Teatro 
de Lugo 3 
veces máis 
que os 
proprietários 
O Presidente da Xunta, Manuel 
Fraga, abandonou o Parlamentó, 
para non votar unha moción do 
BNG na que se ped ia que a 
Xunta mercase o Gran Teatro de 
Lugo para adicalo a actividades 
culturais . Este feito demostra até 
que ponto Fraga é retén duns 
poderes locais que están a real i
zar unha acción pol ítica cu-xo 
guieiro programático é o próprio 
beneff cio. O ediffcio lugués 
pasou nuns dias de ser valorado 
en 400 millóns de pesetas a 
1.100 millóns, segundo anúncio 
realizado polo alcalde Vicente 
Quiroga, secundado na sua 
comparecéncia por Cacharro 
Pa~o. 5 

Xosé Mª 
Monterroso: 
'Reivindico o 
.papel 
do publicista 
cultural · 

Ligado ·desde os anos 70 ao 
movimento cultural de A. Coruña, 
Xosé Mª Monterroso Devesa é 
un escritor e activista cultural de 

-moi diferentes influéncias. Desde 
a pronta emigración americana 
ao seu coñecimento de Castelao 
na .mili c·acereña, Monterroso 
Devesa, que se converteu ao 
reinte.gracionismo lendo un 
artigo de Montero-Santalha, é 
desde hai catro anos presidente 
dunha das máis ·veteranas 
agrupacións ·culturais galegas, a 
coruñesa "O Facho"· 12-13 
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· O.e perta de 200 paises con_ ecoriomia de mércado, só .20 se p·aqen· considerar .desenyolvidos_ 

Estados ·unidos e a CE estudan plans 
para ·o terceiro mundo que eviten . ' -a bancarrota -. ·. . 

MANUEL VEIGA 

A nova orde mundial·coloca aos países. ricos ante unha inegábel responsabilid.ade coas 3/4 partes do planeta 
que pasa ·fame. Estados Unidos (Iniciativa para as.Américas) e Europ~ -Ocidental (Reunión de. San José· VI~ 

analisan estes dias a política de cola~bración ~o terceiro mundo. 

MUNDO CAL 

Cando Violeta Chamo·rro tomou 
o poder en Nicarágua, hai· xusta
mente un ano, cifrou en 1800 mi
llóns de dólares a cantidade mí-

' nima necesária para sacar o pais 
da fonda crise na que se encon
traba. Chamorro agardaba, non 
sen lóxica, que se os Estados 
Unidos lles financiaran a guerra, 
agora tamén lles podian financiar 
a paz. Os plans da Unión Nacio
nal Opositora desglosaban en 
tres anos esta imprescindibel 
axuda, é dicer uns 600 millóns 
cada ano, entre 1990 e 1992. 

A cifra quec:tóu limitada, sen 
embargo, a 300 millóns de dóla
res para .1990 e 200 para 1991. 
En consecuéncia a economía do 
país está nunha situación de co
lapso total ·e a inflación voltouse a 
disparar. A moeda nicaraguana, o 
córdoba, cotizábase a 390.000 
por dólar en Xuño de 1990, dous 
meses despois do relevo no go
verno, pero a finais de Novembro 

a paridade acadara xa os 2 mi
llóns de córdobas por dólar e 
apenas un mes despois situaba
se perta dos 2,5 millóns. 

Algo semellante é aplicabel a 
Panamá, os dous casos onde a 
axuda económica norteamerica

-na; após da intervención arma
da, por via directa ou indirecta, 
constituian promesa firme. 

A reunión de 
San José VII 

Europa tamén se encontra com
prometida con estas nacións. 
Esta semana tivo lugar en Maná
gua a reunión San José VII na 
que participaron .19 paises. A 
ONU e a Comunidade Europa 
reuníronse cos paises centroa
mericanos a fin de definir e coor
dinar unha axuda económica 
considerada crítica. 

Os informes manexados nestas 
xornadas estiman en 1500 mi-

'CAPITALISMO 
PARA TODOS 
Ao tempo que a xendarmeria norteamericana se proclama dona 
do mundo coñecido, tamén está a adquirir a responsabilidade de 
procurar unha solución para esas tres cuartas partes do mundo 
que viven na pobreza. 

O trtmfo da economia de mercado faise a costa de que só 20 dos 
case 200 paises que se fundamentan neste sistema económico 
podan enorgulecerse de seren desenvolvidos. A 'sociedade do 
ordenador simultanease coa do gando de tiro. 

Liberado o mundo dunha confrontación ideolóxica, tantas veces 
esterilizante, e sobretodo perigosa para a seguridade xeral, 
pasamos lentamente ao terreo da realidade. Centos de millóns 
de persoas reclaman o dereito ao benestar míí)imo, fr-ente a unha 
minoría opulenta e derrochadora. Panameños, árabes, 
moiambicanos e alemáns orientais qdian aosipaises ricos tanto 
como os en~exan. A nova consigna é: capitalismo para todos. 

. . 
A resposta é desigual. O anúncio de plans de colaboración .non 
oculta que a Axuda Oficial ao Desenvolvimento reduciuse case á 

· metade. nos últimos dez anos. Mentres tanto o fluxo de capitais 
· do·Sul aó Norte, como pago da débeda, continua como unha 

sar19ria absurda. A Iniciativa para as Américas anun,ciada polos 
norteamericanos non parece máis que o último intento de 
apropiarse de toda indústria (pública ou privada) do continente a 
cámbio do condonamento de algunhas partes da débeda. Outro 

. · aspecto do mesmo Plan é a liberalización dos !llercados do· 
Terceiro Mundo -quer dicer a eliminación das poúcas barreiras 
·protecionistas nacionais que qued~ban-, mentres os paises ricos, 
en contrapartida: se mostran ·rem,ilgosos para facer o próprio- cos 
produtos ·agrícolas provintes dos paises pobres. As reunións do 
GATT deberían seFvir para· defir:iirunhas basés de iñtercámóio · 
comercial máis xustas, se de verdade se quere ev.itar unha 
explosión nos paises máis depauperados. · 

Na porta d.o século XXI é indignante a pobreza xeralizad_a. 
Compriria definir o dereito a unha sociedade mundial do · 
benestar, a unha seguridaae social global, na qué estivesen 
cúbertos os 'direitos mínimos da persoa, como a alirT)entación e a 
saude. O capitalismo trunfará cando abranxa a todos os seus 
membros,· quer·dicer cando se socialice.• · 

AifOSAmu 



.. 

NESTA SEMANA ---- Nº470-21 D~~~:tc= · 3 
--:--------------·--· -----------

' 
Total neto de recursos cara aos países subdesenvolvidos 
(A prezq_s e taxa de troco constantes de 1988) · ' 
(Miles de.mill(>ns en dólares USA) . 

Recursos totais Total Fruxos AOD 
netos a paíse~ · .. 

subdesenvolvido · 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Fonte: CAD/OCDE, Report 1 ~90 

llóns de dólares o custo da cober-
· tura das necesidades inmediatas 
nesta área, incluidos créditos de 
organismos internacionais. 

Desde 1979 a CE outorgou á 
rexión axudas directas por valor 
de 1100 millóns de dólares, 150 
dos cales foron enviados o pasa
do ano. A parte alemana foi máis 
explicita ainda e sinalou que a CE 
prevé pedir, nunha próxima ronda 

·do GATT no Uruguai, no transcur
so das negociacións sobre acor
dos comerciais mundiais, a redu
ción ou supresión das barreiras 
aranceláric;is para os produtos tro
picais, o que satisfará,. conside
ran, en boa medida as demandas 
centroamericanas. 

Jacques Poos , presidente do 
Consello de Ministros da Comu
nidade Europea, anunciaba ta- · 
mén o pasado martes en Maná
gua que se viña de formar unha 
comisión p~ra estudar a deman
da de excepcionalidade presen- . 
ta.da por Centroamérica. Os re
presentantes dos paises europe
os declaraban ..coincidir na nece
sidade de permitir a libre entrada 
dos produtos centroamericanos 
no mercado europeo, como xeito -
de colaborar na recuperación 

1 U'll:l~ 11~1 1'l'E 
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201,9 54,1 
174,5 51,0 
143,0 51, 1 
131,7 53,8 
128,3 56,8 
103,4 54,9 
100,~ 51,8 
105,9 51,6 
111,5. 53.6 

. 

económica da zona. , 
A dedaración de San José VII 

tala de recoñecer a iniportanci.a 
da cooperación internacional para 
~poiar os programas de axuste 
económico e monetário da rexión . . 

·AoNU EA 
COMUNIDADE 

EUROPEA 
REUNÍRONSE COS 
PAISES CENTRO 

AMERICANOS A FIN 
DE DEFINIR E 

COORDENAR .UNHA 
AXUDA ECONOMICA 

CONSIDERADA 
CRITICA 

PARA MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA 

Estes "axu'stes económicos e 
monetários" constituen, precisa
mente, a regla principal determi-

· nada · polo Ban.co _.Mundial e o 
F.M 1 para extensas zonas do 
mundo, durante toda a última dé
cada, cori resultados ter:ríbeis de 
marxinalidade e extensión ·qa po
breza a un maior número de ca
pas sociais. 
O~ paises da Comunidade Eu

ropea r'ecoñecen como causan
tes tja crise que padece Centro
américa o incremento dos · pré
cios dos bens importados, . a re
ce~ión nalgur:is paises industriali
zados e a d1sminucíón dos pré
cios dos principáis produtos de 
exportación centroaméricanos, 
especialmente o café, ademais 
do· peso da débeda externa. 

Un ultimatum 

En Outubro de 1989, os sete · 

presidentes dos paises máis po
derosos, reunianse na solaina 
do Ministério da Mariña de Paris 
para conversar sobre a débe_da 
do terceiro mundo, menties de
gustaban Joap· poelé a la Tapé
nade, -queixos ·e pasteis de cho
colate. Alí mostrábase que o 
conxunto da débeda dos paises 

· pobres acadaba ·a cantidade de 
1,3 billóns _de dólares, ao tempo 
que sé loubaba a estratéxia do 
Fondo Monetário. lnter'nacional e 
do Banco Mundial quen viña pre
cisamente de lograr ese ano un 
record de benefícios cifrado en 
máis de mil millóns de dólares. 

Os paises ricos sinalaban nes- · 
ta reunión a · riecesidade de 
axustes estruturais máis severos 
e unha organización da econo
miá máis eficaz nos paises de
bedo res. Simpl_esmente estes 
non tiñan nen un só dolar para 
~ufragar os servícios da dóqeda 

América Latina e África 

e menos amortizala. 
O ultimatum- abs paises é:lfecta

dos esixia maiores sacrifícios a 
sua povoación ,e a explotáción 
dos recursos naturais, m_ália que 
i'so provocase graves repercu
sións sociais e ecolóxicas. Asi / 
pequenos agricultores ·90 Brasil ' 
eran trasladados á rexión dq 
Amazonas, onde debían talar o_s 
boscos tropicais e plantar soxa ie 
cana de zucre. Mentres-tanto o 
précio do café caia en picado no 
mercado internacional afectando 
sobretodo ao Brasil. 

Formando parte c;ta mesma es
tratéxia, alguns paises · da· Africa 
Oriental convertianse en exporta
dores de· verduras exóticas para 
patadares· esquisitos, mentres a 
povoación. nativa morria ·de fame 
ao ter retrocedido o cultivo de pro
dutos básicos , como a tapioca, 

· ante a prioridade das hortali~as 
de luxo destinadas á exportación. 

voltaron ao nível de dez e quince anos atrás 

Des~e 1970.a economia capitalista· _ 
evoh.1ciona en duas direcións contrapostas 

• • 1 

Os p~ises ricos, apenas un 
10% dos que están r~presen-
tandos na ONU, viran como o 
crecemento das suas econo
mias se foi ralentizando prÓ
gresivamente nas · tre·s últimas 
décadas. (O seu desenvolve
mento fara lento na primeira 
metade do século, pero tivera . 
un· forte acelerón entre 1960 e 

' 1973). 

Este freazo ao crecemento 
non é tan chamativo se o corn- . 
paramos cos resultados ecqnó
micos dos. paises pobres no 
mesmo periodo. Africa, Oriente 
Médio e América Latina ralenti
zaron o seu desenvolvimento 
tamén a partir de 1973, .pero 
desde 1980 presen!añ un cre
cemento negativo. E dicer son 
agora máis pobres, non s·ó en 
termos relativos, ao distancrar
se máis dos paises ricos, f?enón 
tamén en .termos absolutos. 

_No periodo comprendido en
tre 1950 e 1970 os paises capi- - -- ~---- · 

talistas podian aducir que todas 
as economías de mercado es-
taban crecendo, ainda que fose 
a ritmos diferentes e baixo for-
mas particulares de desenvol-
vemento. A partir dos anos 70, desigual reparto da riqueza no 
a economía capitalista mundial interior de cada pais. · · 
non . evoluciona como un todo, 

_ senón que se divide en duas 
partes: por unha banda os pak 
ses industrializados (incluidos 
alguns de Asia) e por outro Afri
ca, América Latina e Oriente 
Próximo. · 1 

A partir de 1980 a evolución· 
anual, por te-rmo médio, do 
PNB per: capita é de -1% en 

. América Latina e o Caribe, dun 
-2,2% en AfÍica e de -2,7% no 
Oriente Médio. Polo xeral e con 
alguns alti baixos ·a riível médio 
destes paises retrotraeuse a 1 O 
ou mesmo 15 anos .atras. A 
maiores haberia 'que analisar o 

ATÉ 1970 
OS PAISES 
CAPITALISTAS 
PÓDIAN ADUCIR 
QUE TODAS AS 
ECONOMIAS DE 
MERCADO ESTABAN 
c·RECENDO~ · 

En 1987 a diferéncia entre o 
pais máis pobre e· o máis rico 
do mundo era de 36:1. En 1900 
esta proporción fara moito máis 
pequena, 8:1. 

En 1967, a diferéncia entre -
os d.ous extremos (Estados 
Unidos e Ruanda) era de 82:1. . 
Para 1987 está diferéncia (ago
ra o máis pobre é· Etiopia) re
sulta do 130:1. 

A esperanza tamén foi a me
nos. O _número de p~ises e-n · 
vias· de acadar o PNB dos pai
ses industrializados era de 24 
no periodo 1967 -70, pasou a 35 
no 1970-80 e derrumbouse en 
1980-87, voltando a 14. • 
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É P.OSfBEL DERRUBAR O 'MURO 
. FRANCISCO CARBALLO 

As secuelas negativas do '"sistema económico pra de armamentos. Existen grupos solidários, nas 
mundial"; instaurado no s. XVII, están á vista: cen- sociedades opulentas, cose países empobrecidos. 
tos de minorias etnicas• destruídas; culturas arrasa- Tales grupos, como os constituídos por obxectores, 
das, países in.teiro na.miséria; ·millóns-d(i! famentos; por insubmisos, ·etc. poden ·conseguir que a sua li-
crueldáde· internacional. A base capitalista de tal . "berdade operativice no Terceiro mundo actividades 
sistema evidénciase funesta. O t~azo dunha raia di- · de cooperación. E tamén, pc;>r suposto, oos espá
visória entre Norte _e Sul é engañoso: hai no Norte cios deprimidos no interior do pr.imeiro mundo. De
espácios e clases sociais devatadas polo_ sistema · beria ·incrementarse cualitativa e cuan~itativamente 
capitalista. Hai· no Sul alguris espácios e burgue- a rede social de mútua colaboración. 

Os produtos -.grícolas do sul deben suportar Importantes barreiras arancelárlas
!mpostas polos países ricos, asi como a frecuente éaida de prézos no mercado in· 
ternacional, como é o caso do cajé, MUNDO ~AL 

sias que parasitan sobre o resto miserábel. Inda 3. Por fin, e antes de nada, son as sociedades ví-
máis: a solución dun . terceiro espácio, o mundo so- . timas, os países· asoballados, quen toman a -dian-
cialista, é sospeifosa; de momento é insatisfactoria. teira das nacións sen estado -ese nacionalismo tan 

.· O .Sul sufraga . 
-con capital ao Norte 

. O axuste producira os seus re
sultados . na década dos oitenta. 
Neste periodo, · só os' paises lati
noamericanos conseguiran en-

,_ viar ao Norte 200 míl .millóns de 
dólares como pago aos intereses 
da débeda c.ontraida. A conse
cuéncia era que en 1989 o Pro
d uto Interior Bruto de América 
Latina. tiña descendido ao Ílível 
de 1977-78, segundo un informe' 
da CEPAL. -Mentres que en 1 ~70 
o sector pobre do continente· his-

. pano era de 112 millóns de per- ," 
soas, en J 989· atinxia a 1-83, ou ' 
sexq, ao 44% da povoación .. 
· A gravedade da·.situación tora 
xa percebida polos norteameri
canos que. en Marzo de .19'89 p1,1-
xeran en marcha un novo 'plan 

. para L:atinoamérica, o famoso 
Plan Brady, co cal se procuraba 
aliviar a carga da débeda dos . 
paises. en piar situación. Non se 
trataba de non pagar, como pre
conizara Fidel Castro, senon de 
negociar cada situación particu
lar, pais-por ·pais. As reducións 
da débeqa permitirian que os in
gresos ppr habitante da zona 
medrasen. ao ritmo. dun 2,3.% . 

• Non era moito se se te.n en canta 
que rio periodo 1965-1980 o rit
mo tora dun 3,4% de creé::emen-
to anual. · · 

. A Iniciativa 
das Américas 

Pero o Plan Bra'dy _fracasou, na 
prática e asi paré.ceu recoñecelo· 
o próprio governo l')Orteamerica- ' 
no -o 27 de Xuño pasado ao lan
z~r unha nova idea: a Empresél 
para a iniciativa das Américas. · 

-Este -plan oferecia tres pontos 
a favor dos Pfilses. endebedados: _ 
re_dución da débeda co goberno 
dos Estados Unidos (o· que su
poñia un monto de 12 mil millóns 
de dólares), a criación dun fondo 
de axuda de 300 millóns de dóla
res (ao cal os Estados· Unidos 
contribuirian con ·100 millóns) e o 
apoio do governo norteamerica
no no GATT para a redución de 
aranceis a produtos de América 
Latina e o Caribe. 

As contrapartidas s_erian as se
guintes: os governos latinoameri
canos comprometiansé a liberali
zár. o comércio exterior, asi como 
as normas sobre lnvestimentos 
extranxeiros; permiti f"?f cámbio 
de débeda por accións en em
presas' nacionais; dar pasos para · 
a criación dun zona de· libre co
mércio a escala continental; asi:.. 
nár acordes prévios co Fondo 
Monetário e Banco Mundial so
bre medidas de axuste interno en· 
cada pais ·e seguir negociando a · 
débeda cos· Estados Unidos indi
vidualmente cada pais. · 

Direito de perna~a 
I" 

lsto, de levarse a cabo, significa
ra na prática que os Estados 
Unidos _terán aberto a partir des-

te mom~nto tocio o mercadó co
me,rcial norteameri"cano para as 
suas compañias. Estas, ao mes- . 
nio tempo, podarán apoderarse · 
das empresas públicas da niaio
ria destes paises ( c~mo xa ven 
.sucedendo no Brasil e-Arxentina, 
con compañ_ias aereas; mineiras, 

· etc), asi somo da maioria dos 
. sectores prodl!tivos ~ 1extratores 

de matérias primas, a cámbio do 
pago de partes da débeda con 
~lgun b~nco n~rte~mericano. 

. Que facer? antitético do histórico do. es-
Experiéncias iniciais e , tado :nación- que en toda a 

análises científicas con- As SOCIEDADES ecúmene pugna pala igualda-
vidan a unha · certa es- de e pota própria identidade. 
per.anza e (acilitan can- . OPULENTAS PODEN Son un perigo para os "!mpé-
les resolutivas.. . AUMENTA. R DECISl"AM'ENTE rios": son un estímulo para os · 

1. Compre o_cuparse 1, v. explotados. Están nesa van-
da modificación dos sis:- A AXUDA AO garda os "nativos" da Améri-
temas sócio-polfticos. ca, da Africa e outras socie-

- actuais. Nalgures é al- .DESENVOLVIMENTO DAS dadas con cicatrices; escre-
canzábel unha ruptura SOCIEDADES ben unha nova historia. Re-

-do actual e un ha mar- · cuperan o orgullo mediante a 
· cha cara formas mais de SU.BDESENVOLVIDAS lembranza que lles transfiren 
acordo cd'a natureza e os relatos dos avós, as rui-

Todo. iso a .cámbio; segt,mdo a coa humanidade. Pero, nas dos moimentos e as feri-
lniciativa das Américas, de 1.00 · xeraJmente, debemos das da sua pal. 
millóns de dólares de axuda e da - co:ntentarnos con reali- E asi, mentres uns celebran 
conmutación da débeda co go- _ _ zar reformas sérias. Ta:- a vitória do Golfo e preparan 
verno norteaméricano. Con todo, les reformas mellan as fastuosas festas para o V 
o 40% da .débeda latinoamerica- . -estruturas e levan á centenário da conquista de 

. ~a continuaría· er:i. pe pesto q~e .cambios. Por-~xemplo, urxe impedir un intercámbio América, eles miran estas festas dos agresores e 
esta .contratada con bancos pr1- · comercial tan. desigual. como o que existe hoxe en- predinlles un final pírrico. Cando Bush tala dunha 
·vados internacionais. . tre os paises ~esenvolvídos e os subdesenvolvidos. nova orde mundial, saben que utiliza o discurso de 
. A situaq.ión dos · paises · p_obres ·. Hai que. elevar os .prezos das matérias primas. E sempre, o dos sofistas. Eles están a criar unha no-
pres~ntase tanto _máis grave se hai que esixir, v.g. na Galiza, u.ns prezos do leite, va ord~ mundial mediante unha distribución equitati-
se ten en conta que a Axuda Ofi- · da carne, etc., que non priviléxien tanto o valor en- va dos bens, no respeito á dignidade humana de to-
ciál ao Desanvol\limento_estan- . gadido posterio~. Unha política de grandes retor- dos os povos e minorias, no reparto de poderes e 
cause na últimá década. En can- mas está no proceso_ de toda revolución. ·de expectativas. 
creto, o total de fluxos netos de -. 2. As spci09ades -opulentas poden aumentar de- Conseguintemente, desde as nacións emerxentes, 
capital desde os paises ricos ~os cisivamente a axuda ao ,d~senvolvimento das so- desde as comunidades explotadas, desde os millóns 
-pobres en. ·1989 supuxo pouco ciecjad~s subdesenvolvidas.· Tal cooperación debe- de portadores de cacatrices, n~ce un novo discurso 
máis da metade (o 57%) do que ria ter canle!;i próprias ~ verificarse dir-ectamente, e unha nova história. O muro divisório empeza a 
era~_en 1981 (ver cadro nestas cóbado 'c9n cóbado coas estatais e controlando a quedarse sen ~s pezas e polos buratos atravesa o 
mesmas páxinas).. · • -estas .para que ·non sexan,pervertids v.g. na com- novo ar e aparece unha nova atmosfera. • 

\ 
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- PARLAMENTO 

Os proprietários pedian 400 millón_s e os técnicos .municipais veñen ·de valoralo_· en 1.100 
A moción sobre o Gran· Teatro de Lugo · . · 
puxo de manifesto o fjifícil equilíbrio do Governo Fraga · 
•A. EIRÉ-F. ARRIZADO 

O Presidente da Xunta, 
ManuelFraga,abandonou 
o Parlamento, para non 
votar unha moción do BNG 
na que se pedia.que a 
Xunta mercase o Gran 
Teatro de Lugo para 
adicalo a actividades 
culturais. Este feito 
demostra até que ponto 
Fraga é refén duhs 
poderes locais que están a 
realizar unha acción 
política cuxo guieiro 
programático é o próprio 
beneficio. O edificio lugués 
pasou nuns dias de ser 
valorado en 400 mi llóns de 
pesetas a 1 .100 millóns, 
segundo anúncio realizado 
polo alcalde Vicente 
Quiroga, secundado na 
sua comparecéncia por 
Cacharro Pardo. 

Fraga entrou na sala de plenos 
coma case sempre, correndo pa
ra chegar a tempo de votar. 
Apostouse no seu escano agar
dando a hora de apertar o botón 
que encenderia a luz vermella 
·dun non lóxico por tratarse dun
ha moción do BNG. 

A sua auséncia impediulle es
coitar o posicionamento de Auré
lio Miras Portugal, portavoz nes
ta ocasión do Grupo Popular, a 
pral de que a Xurita mercase o 
Gran Teatro de Lugo para dedi
calo a fins culturais, seguno pro
puña o BNG na sua moción. 

Cando Fraga se inteirou do 
posicionamento do seu grupo 
comezou a bracear tal muiño de 
vento e a emitir sonidos como ei
xo construído do mesmo pau 
que a? leitoiras; nen que dicer 
ten que o PP é o eixo e CdG as 
leitoiras. 

Chamou a Miras Portugal para 
pedirlle explicacións polo posi
cionamento. O deputado do Car
balliño tratou de explicarlle, tre
mendo, que, non habendo direc
tri~ en contra, parecéralle lóxico 
apoiar a iniciativa do BNG en 
consonáncia co talado-co Con
selleiro Daniel Barata. 

Fraga non paraba de mover o 
vento coas suas manoplas, tal 
Xerión e chamou ao Conselleiro 
Barata, para, como fiel escudei
ro, perguntarlle quen era o cau
sante desa afrenta. 

Compareceu Barata, pero fí
xoo ·en plan digno, explicándolle 

· ao seu señor que esa moción ·. 
que ~iña ali diante para votar non 
era outra cousa que o froito dun-

. ha interpelación do deputado do 
BNG Afüerte Xullo Feixoo. Qu~ 
el se compr:ométera, en nome 
próprio, e do seu grupo (asi 
consia no diário de sesións en. 
contestación ao deputado do 
BNG) a apoiar dita moción, por
que asi era\ do seu entender e . 

· do que el non representa nada 
nestes asuntos; "Non .querer:nos 
lios", afirmou, "despois todo o 
misturan en política; Lugo ten 
moitos -temas rr.áis importantes, 
nótase que estamos en campa
ña eleitoral", concluiu. 

Algo gordo, moi gordo 

Un dos ·encargados do Gran Te
atro manifes_tábanos, poi~ sua 
banda, que "aqui $Stas-e a cocer 
algo gordo, moi gordo, ainda non 
o saben vostedes ben", pero ne
gábase a ser máis explícito cun 
"agarden e xa o verán". · 

No· solar deste único teatro de 
Lugo", ao carón da muralla, pre
tende facer a empresa Dragados 

· y Construciones un edifício de 
10 plaotas. · 

O estudo de detalle elaborado 
polo Coricello aprobou unha zona 
verde para o que é a explanada 
que dá á f~enteira do teatro, asi 
como a necesidade de separar 
un metro máis o ·edificio da mura.:. 
lla, mentres r.ebaixaba as alturas 
a tan só tres pisos· e un ático. 

Segundo parece a alguén es
quecéuselle de recorrer, polo 
que o solar vale agora moito me- • 

Edificio do Gran Teatro de 1Jgo. Embaixo o deputado nacionalis~ Albe.rte Feixoo, que apresentou a polémica moción.no Parla- -nos. Esqueci_mento que hai que 
mento - sumarllo, agora, ao de avisar 

por non ter rec:ebido nengunha 
indicación en contra do seu se
ñor nen de nengunha·autoridade 
competente na matéria. 

Fraga seguia sen querer acei
tar a sua derrota, atribuíndolla á 
forza de ignorados póderes ma
lignos ct<>nxugados contra el. Ex
plicáballe ao Consellleiro como o 
chamara Cacharro Pardo e lle 
pedira que votasen en contra da 
moción do BNG, empeñando a 
sua palabra. 

Barata, pota sua band.a, afir
maba que tamén el tiña compro
metida a palabra, -despois de 
apoiar a interpelación, pergun
tándose como ia explicar el o 

· seu cámbio de pos_i~ionamento. 
Centrouse asi a .discusión en 
que posición ia ter IJlenos custe 
político: se o pp v.otando en con-
. tra da postura dun próprio Con
sellei ro ou Fraga faltándolle á 
palabra a Cacharro Pardo. 

Fraga segúia dalle que dalle 
afirmando que o de Lugo íao to-

. mar como unha declar·ación de 
guerra po_r parte de Vitorino Nú
ñe.z (que xa analisara cen Bara
ta e Miras ·a imposibilid_ade de 

dar marcha atrás) como repre- · O dado apórtao· o alcalde lu_,. con tempo ao Conselleiro Barata 
sália á fichaxe de alcaldes por gués-; a ponto de retirarse da po- para que non aceitase· a interr;>e-
parte do presidente da Deputa- lítica activa para abir un consul- lación do BNG. 
ción lucense. ting urbanístico, mentres Cacha- Os partidários de derrubar o 

Terciou Portomeñe facéndolle rro -asinte. Ninguén di cando fixe- edificio afirman que é "antiestéti-
ver a Fraga os riscos político.s ron os técnicos esa váloración. co, que afea a muralla e que non 
tanto de desautorizar publica- - Ainda non hai dous anos, na ten valor artístico nengun". Ca-
mente a palabra dun conselleiro época en que Alfredo Conde era charro Pardo anúnciou, ªº? pou-
como de que o Governo votase Conselleiro de Cultura, aterece- cos dias de aprobarse a moción 
dividido. ran 2.SO millóns polo teatro, men- do _BNG, que en ~~g.o "se reali-_ 

Ante esta tesitura, o presiden- tres os proprietários demanda- . :aria un gran auditorio ~.orno t~-
te ·da Xunta saiu da cámara dan- ban 400 millóns de pesetas, sur- .· nen todas as _g_randes c1dades · 
do o sonoro portazo. . prendendo agora esta forte e re- Os d~fensores de que o Gran 

Os deputados de Lugo, esta- pentina sobrevaloración. Teatro se use para fins culturais, 
cionados, na sua maioria, na pe- · Un axente imobiliário lugués . ainda que recoñecen a sua falta 
núltima fila, e que. só se inteiran declaráballe a A NOSA TERRA de. valor arquitectónico e mesmo 
das discu.sións parlamentári9s que "nes.te ano os solares non a sua fealdade, afirman que "é o 
cando· hai algo de rebúmbio para · experimenteran suba na. cidade, único recinto cultu~al que lle po-
dedicarse a patear ou _monstrar o ao contrário, podemos. dicer que de quedar a Lµgo intramuros". 
seu desagrado de forma estentó- baixaron pois coa Guerra do A respeito .da promesa de Ca-
rea, acompañados por coristas Golfo estancáronse as vendas". charro, niriguén ere nela. o De-
como Durán Ca.sais e Conde Para este promotor o prezo putado do BNG, Alberte X. Ro-
Roa, cando chegou a hora de . actual do Gran. Teatro está polos dríguez afirma que "primeiro non 
votar, ·como traían a consig~a ·2s0-3QO millóns como máximo e sabemos se se vai construir, de 
aprendida de Lugo, votaron en a ,"única diferéncia ·entre vender- facelo tardarán anos e, ademais, 
contra da moción d.o BNG. O llo a Administración ou a un _par- tarase alá nas Saamasas, lonxe· 
portavoz González Suárez tivo . ticular estriba e.n que a Xunta do centro, ca que isto c~mporta 
que facerlles a indicación de ql,le non pode pagar en diñeiro, polo para a própria cidade. N~n é un-
estaba marcando ca _seu dedo que 0 prezo para a Consellaria ·ha polémica arquitectónica, se-
levahtado· o si, non unha vota- terá que ser maiór, pero nunca nón de equipamentos". 
ción en contra. se pode taxar en máis de 400 Precisamente son aqueles que 

Os aez, desconcertados, tive- . millóns de pesetas". · ollarori indiferentes como caía ví-
ron que apagar a sua luz verme- Os actuais proprietários do tima. das piquetas aquel Teatro 

_ lla e premer na verde. Gran Teatro son duas famílias Circo de primeiros de século pa-
Fraga percorria 9 corredor cos residentes en Madrid, a família ra .levantar o Gran Teatro, os que 

seus zapatóns de sete léguas. Vila, ·cuxo cuñado, Xosé Iglesias agora se amparan na sua fea/-

De 400 a 
1~100 millóns nuns dias 

Uns dias· despois comparecian 
en Lugo o alcalde '/icente Ouiro
ga e Cacharro ·Pardo _para anun-

. ciar que "segundo a valoradón 
dos técnicos" o edifício do Gran 
Téatro vale . 1 : 100 millóns de pe
setas: 

Fouce, cobra os recibos de alu- dade para pedir a demolición. 
· guer que están a pagar os arren- · Para Fraga esta non é a cues-
datários do cinema, e a de Berta tión: segue á sopesar que pesa 
Barrio Fernández, puxa única máis, a palabra dada a Cacharro 
tilla está casada con Luciano ou a empeñada por un dos seus 

. Asorey, ex Conselleiro de lndús- Conselleiros, que ven ser, tamén 
tria nun dos governos do PP. a sua.própria palabra, polo prin-

Luciano Asorey, que tamén cípio de corresponsabilidade do 
ocupou o cargo de Delegado de Governo. Difícil cuestión que non 
Cultura, non quixo facer. comen- pode pecharse co portazo dado 
tários sobre este affaire, afirman- no Hórreo. · • 
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Reno va Galiia, lema do ·BNG · 

Os partidos ,1aciari~I í~tas -
pactarán en base aó programa 
•A.E. 

Mentres se ultiman as 
candidaturas estase.a 
especular cós posíbeis 
pactos cara ,os comícios 
municipais.' O BNG deixou -

- ' fixado na sua Asemblea 
Naéional que dará 
prioridade' aos Governos · 
do BNG e que ,os pactos 

. __ posteleitorais os fará en · 
base ao programa e 
segundo a idiosincrási~ de 
cada concello. Polasua 
banda o Consello Nacional 
do PSG-EG tamén basará -· 
os seus pactos no 
programa pero, de non ser 
posíbel o pacto, deixará 
governar á forza máis 

=-~~~~~~~~~~......;...._~~~....,...., 

brada en Vigo. ... da ás suas demandas". a coincidémncia co Congreso do votada. . · 
. O Consello Nacional do BNG, ·O 14 de Abril os candidatos do · Partido Populaqr na Galiza . 

Renova Galiza é o lema escolli
do polo Bloque NaCionalista Ga- . 
lego para -aprésentarse aos co
mí cios muriicipais, acampanado 
por tamén no teu concello, 
dando a idea de continuidade co 

máximo órgao entre aseníbleas, BNG celebrarán unha asemblea O PSG-EG acordou non asinar 
pactós pre-eleitorais e reafirmar 
a sua "estratéxia como alternati
va do nacionalismo de esquer
das". 

analisará, concello por concello, na Coruñ~ na -qüe se fará unha 
nos que .ha.xa _posibilidades de · explicación política contextuali-
pactar, tendo en contra o progra- zada dos próximos comícios mu-
ma do posíbel aliado e a aceita-: nicipais:, analisando o _presente 
ción do programa próprio, asi co- potencial e os cámbios cuantita- En canto ás posíbeis. alianzas 

post-eleitorais, o partido de Ca
milo Nogueira tentará chegar a · 
acordes con outras organiza
cións políticas "sempre sobre a 
base de aspectos fundamentais · 
do programa apresentado polo 
partido". 

. traballo. éomezado nas ·eleicións 
autonómicas que supuxeron un 
considerábel éxito para esta for
mación. Naqueles concellos nos 
que o BNG ten xa a alcaldia o · 
sub-lema será avanza con nós. 

mo a situación específica de ca- tivos e cualitativos experimenta-
d a Axuntamento. Podarán asi dos. pola frente nacionalista-asi 

-- concertar alianzas locais tanto como as liñas e ,previsións para 
co PP ·coma co PSOE, ou con os próximos comícios. 
outros partidos, pois cada conce- · A esta asamblea está previsto 
llo ten unha' dinámica específica . que asistan niáis de mjl elexí-

O BNG apreséntase a estes 
comícios como alternativa para a 
Galiza, cunhas liñas básicas de 
formación de governo nas que · 
se priorizará aos governos enea-

que deberá ser contemplada. beis, integrantes das perto de 
Por outra bando 0 BNG pre- 20P candidaturas, · que poden 

tende rachar coa xestio.nite que amplia,rse até un has 21 O. 
Cando non- se consigan eses 

acordos o PSG-EG cbmprométe
se a ~espeitar os resultados dar · 
urnas e permitir formar governo 
á lista máis votada . • betados polo BNG; se fosen ne

cesárias as coalicións, os pactos 
de governo faraos en base ao 
prográma, ·"non sendo necesário 
detentar responsabilidades exe
cutivas" segundo aprobou na re
cente Asamblea Nacional .cele-

invade aos co·ncellps, "levando a O PSG-EG apraza a sua 
esquecer a moitos concelleiros e Conferéncia Municipal 
Góvernos municipais as necesi-
dadees duriha participación cida- · o' Consello Nacional do PSG-
dá; sen que por iso -se poña en .l;:G, pola sua banda , decidiu 
dúbida a necesidade da xestión aprazar até o 27 de Abril as 

O _PSG-EG xa ten aprobado o 
lema e a campaña gráfica que, 
segundo Camilo Nogueira, "será 
moi impactante", pero non será 
apresentado en público até co
mezos do mes de Abril. · • 

necesária, pero os viciño~ debe- Conferéncias Muncicipais que ti-
rán de participar nela para que ña programad.as para © dia 20 . 

. ~exa mellar apreciada e adecua'- do mesmo mes. Tenta evitar asi 

A. NOVA DIREITA 

OS DIFÍCEIS EQUILÍBRIÓS DE FRAGA 
EN BUSCA .DA·MAlDRIA NATURAL 

O PP está a pór en march~ a su.a nova estra
téxia a nível estatal,· tanto para as eleicións 
autonómicas como cara un futuro acorde con 
fori:as nacionalistas encamiñado á consecu
ción dun Governo de direita que substitua ao 
PSOE. 

O acordo acadac;fo hai unha semana, polo 
que o PP desaparece nominalmente en Na
farroa, integrándose en Unión del Pueblo Na
varro (UPN), par:tido que. será soberano n?
pólítica locál e autonómica dentro do reino 
navarro, mentres qu~ o PP terá a competén
cia no referente á política española e euro
pea, é un dos prinieiros pasos para efectivi
zar os planteamentas da chamada maioria 
natura/tan arelada por Maneul Fraga. 

. Precisamente ia ·ser Galiza ondei primeiro 
se ensaiase este experimento, que _xa tivo 
como prolegómeno aquel Goyerno de Albor 
c_on AP-PDP-PL, pero, prirneiramente os in
tentós de constituir -un cent(o-direita naciona~ 
lista e, logo, a recalada de M. Fraga na nosa 
política auton9mica, impediron ·a constitución 
dunha sección autónoma do PP na Galiza, 
que pretendiaQ denominar como Partido Po-
pular de Ga/icia. , . . ' 

A formación dé Coalició.ri Galega non só 
·ues pechou boa parte do campo pol ítico que 
ian buscar:ido, senón que conseguiu engue
del!ar a numerosas persoas c¡ue AP preten-

~ 
A. EIRE 

. . 
dia integrar na sua estrutura. . 

X.L. Barreiro era o deseñador desta p'olíti
ca co beneprácito de Manuel Fraga. A sua 
decadéncia en Madrid e· os ciumes (Maria Vi
tória F. España afirma que son o gran proble
ma de Fraga} dun X. L. Barreiro que se cons
tituiria nun virreí tan poderoso como o própr!o 
Pa.trón, levaron.a que o fundador de AP des
monta~e a operación no último momento, 
coa conseguinte caída en desgrácia do seu 
golfiño galega. 

A fórmula quedaba sen poder probarse na 
prática e Fraga comezou a are~ar, encirrado· · 
por Rom·ay, ser el quen fi?<es~ o pap-el que ia 
facer Barreiro. 

O problema planteouse con Fraga xa insta~ 
lado na Xunta pois non podia, nen queria, re
nunciar ao seu protagonismo no ·pp a níyel 
estatal. Quedaba aparcad© así ·o Partido Po
pular de G_aliza como p9rtido autónomo para 
~ política galega. · 

Este atranco non quer dicer que Fraga non 
_seguise impulsando ao partido nesta direc
ción. Os pactos con Vitorino Núñez, a eleición 
dé Guiña como Secretário xe·ral ·e as últimas 

. fichaxes de alcaldes van riesta dirección . . 
Con estes planieamentos autonomistas tra

ta de asegurarse a maioria absoluta, peéhán
dolle campo ao galeguismo de centro-:dire.ita 
ao tempo que impulsa unha alternativa da di-

reita estatal frente ao PSOE, seguro de que, 
sen o concurso dos nacionalismos, é imposí
bel désbancar en lustros aos socialistas .. 

A hora de pór plenamente en marcha esta 
estratéxiaserá cando o actual presidente, de
cida retirarse. As d,eclaracións de Cuiña, re
afirmándose rio nacionalismo_do PP, van 
nest$ senso, e asi lle foi tamén exposto a 
numerosas fichaxes. Vitorino Núñez, anligo 
aliado de U PN na Asemblea ele Partidos Na
cionalistas e Rexionalistas, e Vítor Moro 
(analisemos as suas declara.cións) tamén 
camiñan nes.ta direción, os seus reuses son 
Ünicamente para colocarse como lí_deres da 
operación. CG está a resultar engulLda por 
esta dinámica, soltando a cada paso lastre 
nacionalista. · 

O grande problema é que M. Fraga, ou cal
quer outr9 líder, estará prisioneiro dos distin
tos poderes locais mentres non se atreva a 
conformar un verdadeiro partido · político. A 
votación sobre o Gran Teatro de Lugo foi un
ha mostra. Outra, a do deputado Manuel Va
rela, impulsando unha candidatur¡:¡ de inde
pendentes en Carballo, despois da fichaxe 
do actual rexedor (CPG) polo PP. Cada paso 
que dá, Fraga ten que medilo, non só para 
avanzar na estratéxia, senón para .non per
der a · maioria parlamen~ária que sustenta o 
seu Governo. · •· 

~ Folga de mestres. Os pro
fesores ·do ensino non universi
tário realizaron unha folga o dia 
20, de Marzo en apoio dos seus 
compañeiros expedientados do 
coléxio Manuel António de Vigo, 
celebrando unha manifestzación 
poi.as roas corrípostelás· á que 
asistiron centos de ensinantes, · · 

Os sindicatos convocantes, to
dos os de clase que operan no 
ensino, cifraron o paro en máis 
dunAO por cento para o ensíno 
primário e máis dun 60 por can
to para o médio, mentres a Ad
ministración rebaixaba as cifras, 
como acorre sempre. 

Os portavoces sindicais afir
maron que en visté;l da atitude do 
Conselleiro Permuy xa non ne
gociarán con el, senón que tra
tarán de facelo co próprio M. · 
Fraga. 

• Desafiuzamento de ca
seiros. A Audiéncia da Coruña 
ordenou para o dia 21 de Marzo 
o desafiuzamento dunha família 
de caseiros de Arteixo. Esta fa
m ília, como case outras 5.000, 
vese afectada pela lei de Arren 
d amentos Rústicos do ano 
1980, que en vez de facilitarlles 
o a ceso ás . terras que viñeron 
traballando, nalguns casos des- · 
de tempo imemorial, expúlsaos 
das terras e casas ao non poder 
facerlle frente á sua cómpra . . 

A maioria das expulsións xa 
están postas en marcha en di
versos xulgados, localizándose 
sobretodo na zona de Vimianzo, 
Ordes e Somozas.Neste último 

. concello deuse un dos casos 
máis significativos , co desafiuza
mento duñha famíl ia das En 
chousas que deu pe a numero
sas mostras de solidariedade. 

O BNG esixe das institucións 
autonómicas, senlleiramente da 
Consellaria de Agricultura, que 
impida estes desafiuzamentos, 
ao considerar que as argúcias 
xudiciais , e os prezos que nor
malmente teñen os avogados, 
procuradores etc. , dificultan e 
mesmo impeden completamente 
a posibilidade legal do aceso á 
propriedade e de litigar nos xul
gados contra estas persoas, su
postos propríetários das terras 
que teñen un nível económico 
moito máis elevado. 

• Folga na mlnaria galega. 
Os dias 20 e 21 de Marzo pro
duciuse un paro na minaria gale
ga convocado pola CIG e 
CC.00, en demanda da aplica
ción duns salários normalizados 
(que logo repercuten na xubila
ción , invalidez, etc.) , tal e como 
estabelece o Réxime Especial 
de Minaria. A folga realízase ta- · 

. mén para demandar unhas· ne
gociacións que aborden a plani
ficación global da minaria, rexei
tando a Orde Ministerial do 
31. 10.90 que preve a redución 
da produción no subsector ex
tractivo enerxético. 

Os sindicatos consideran que 
os plans do Governo central ·pa
ra a minaria constit.uen unha 

. ameaza para o sector, tanto no 
referente ao· subsector ·enerxéti
co coma a toda a minaria en xe
ral. 

-A citada orde ministerial de 
1990 autoriza ás empresas de 

· extracción do carbón térmico a 
reducir a sua produción nun 40 
por cento como mínimo. · 

Esta situación xa de pqr si 
grave, ven sumarse ao pecha
da explotación- de Riotinto en 
Tauro ÓLi a da Penouta, asi co
mo o próximo peche d~ Exmine
sa. Tamén están p~ralisadas as 
minas de San Finx. ,t . 
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lñaki Esnaola 
"Podo entender o que fixeron os rneus compañeiros da Mesa· Nacional" 
• JOSEBA MACIAS/DONOSTIA 

O 12 de Marzo a Mesa 
Naeional de Herri 
Batasuna, aceitaba a 
dimisión, apresentada hai 
meses, do didxente lñaki 
Esnaola, como membro 
dese organismo e de todos 
os seus cargos públicos. A 
decisión producíase dias 
despois de apareceren no 
diário filosocialista "El Sol", 
unha entrevista realizada 
co ex parlamentário de HB 
por un e.studante de 
xornalismo e os meios de 
comunicación de todo o 
Estado aproveitaban para 
analisaren friccións, 
rupturas e endurecimentos 
na liña política de HB nun 
momento no que os 
rumores sobre o posíbel 
reinício do proceso 
negociador entre ETA e o 
Governo volvian cobrar 
forza. Nesta entrevista, a 
única concedida por Esna
ola, despois do abandono 
dos seus cargos, realizada 
polo naso correspondente 
en Euskadi, para 
Egin lrratia, explica o 
affaire, aclara as suas 
posicións e olla cara o seu 
futuro político. 

Que se sinte ao ser portada da 
case totalidade dos meios de 
comunicaci~n? 

Unha sensación de que te está 
utilizando todo o mundo. De que 
se din cento de cousas que son 
incertas, de que a 1ua xen1e está 
estrañada, equívoca ... e outros 
centos d~ sen sació ns· bastante 
difíceis de calibrar, pero poden 
resumirse, utilizando unha ex
presión coloquial, con cabreo. 

Que opina da reacción das 
distintas forzas políticas bas
cas ao fio da sua dimisión? 

Levo bastantes anos neste mun
do da política e xa o agardaba 
ainda que, non por esperado, é 
menos cabreante. O que preten
·den é facer unha gran fogueira 
na que poder queimar ao máxi
mo de xen1e posíbel. Xa sabe
mos todos que para o contrário 
HB é a peza de caza máis dese
xada. Ollaron unha oportunidade 
e lanzáronse con toda a bateria 
enriba. 
Por outro lado, se o miras desde 
a sua per.spectiva , encóntralo 
absolutamente lóxico; lamenta
belmente léxico, pero certo. 

Vostede tiña solicitado en vá
ria$'-Ocasións a dimisión. Todo 
parece indicar -que a vida polí
tica en Euskadi pesa 'moito. 
Notou dificuldade para desen
volver a vida polftica en Eus
kadi e especialmente en HB 
polas próprias coordenadas? 

En efeito Facer unha política en 
Euskadi cun marco negado des
de o comezo, facendo un labor 
político que deberíamos faéer .to
dos os partidos qu~ se chaman 

· democráticos .. '... Verte abrigado a . 

facer esa inxente tarefa e, ade
mais, con todos en contra, cán
sate. 
Ainda que ti creas no fondo que 
é gratificante e que o movimento 
independentista ten empaque, 
solidez e futuro, non deixa de ser 
duro. O estar en primeira liña, 
cansa, non hai dúbida. 

Agardaba vostede que a Mesa 
Nacional de HB adoptase a ati
tude que adoptou por máis 
que tiver apresentada a dimi
sión e que, cando se apresen
ta, se agarde a que sexa acei
tada? 

É unha pergunta excesivamente 
persoal. Secadra ainda non me
ditei ben todo o que ocorreu nes
tes dias, ainda que semella que 
pasaron catrocentos. Non sabe
ria darche unha contestación cla
ra e, secadra até me poderia 
equivocar se cho dixera así a 

. bote pronto. 
Teño sensacións contraditórias. 

Misturáronse centos de causas 
na semana anterior, sairon infor
macións que aproveito a oportu
nidade para dicer que non·tiven 
participación nelas. Xurdiron un
has declaracións feítas xa hai 
moito tempo, absolutamente de~ 
safortunadas, polo menos en 
canto á forma en que foron saca
das, non sacadas no seu contex
to, etc. 
Podo entender algunhas razóns 
que tiveron-os que foron compa
ñeiros meus de Mesa Nacional 
para facer o que fixeron. 
Desde logo a miña dimisión es
taba aí, é un feito certo, e quizá 
eles entenderon que era o mo
mento máis adecuado para face
lo. Aí están as causas e ponto, 
non hai que dicer máis nada. . 

A que pensa que pode respon
der esa campaña prévia, que 
stnalaba, nos distintos meios 
de comunicación? 

Sempre se intenta buscar tende
d u ras en HB. O que máis me 
preocupa é saber por que nesa 
semana foron, dun día_ a outro, 
todas en bateria. Prefiro non 
pensar mal, pensarei simples
mente que .é polo feito exclusivo. 
de afondar nunha ferida que al-' p guen viu que podia agrandarse. 

__ R_E_T_E_N_D_E_N_. ---~ Penso que o contrário, palas fa-
FACE R UNHA. zóris que sexan, gañou unha pe-

quena batalla. Unha pequena 
GRANDE FOGUEl.RA batalla, pero 'non a guerra, en 

P'AR·A QUEIMAR AO absoluto, nen o combate que se 
M · M mantén, en-termos xerais, contra 

MAXIMO DE XENTE · HB. 

POSÍBEL. OLLARON 
UNHA FE.NDEDURA 
E LANZARONSE 
ENRIBA' 

- Desas declaracións que foron 
utilizadas estrañábanos ese 
suposto novo xeito· de sentir 
despois do atentado no hotel 
madrileño no.que case perde a 
vida. No entorno de HB non 

··~ 

. 'Q MOVIMENTO . 
iNDEPENDENTISTA 

TEN EMPAQUE, 
SOLIDEZ E FUTURO. 
OSNOSOS 
PLANTEAMENTÓS 
TEÑEN MOITO PULO 
EN EUROPA' . 

e~iste e$a sensibilidade polas 
mortes: .. 

En Herri Batasuna existe unha 
sensibilidade moi clara no tema 
das martes. HB sempre dixo que 
lamenta as mortes de todas as 
persoas. 
Ain.da que estou seguro que se 
está magnificando en exceso no 
meu caso, quizá, adquire unha 
dimensión máis .cualificada no 
senso de que · eu tam_én pasei 
por 1,m proceso traumática froito 
precisamente deste enfrenta
mento, do cal,_ eu, como calquer 
outro compañeiro, somos parte 
integrante, parte activa. 
Cando lle tentas explicar isto a 
un estudante de xornalismo de 
xeito máis ou menos didáctico, · 
para que o entandan desde Ma
drid, cousa -ben difícil e lle dis: 
mire vostede, é unha história 
que ven desde hai ruoito tempo; 
todos os bascas estamos loitan
do por conseguir uns determina
dos obxectivos que están reco
ñecidos democraticamente en · 
todos os lados... Se lle explicas 
que, por esas razóns, existe 
hoxe unha violéncia en Euskadi , 
que non é máis ca unha contes
tación a outra violéncia estrutural 
existente ... Que nós' lamentamos 
as martes de todos. Que eu, 
nestes momentos, incluso -podo 
sentirme máis comprensivo coas 
persoas que teñen mortos ao 
seu carón porque vivin eses pro
blemas, non ca meu atentado 
só, senón moitas veces na per
soa de moitos ·compañeiros, en 
amigos ... Explícasllo asi, · tentan
do darlle un carácter didáctico, e, 
ao mellar, equivocándote-ou non 
senda correcto nalgunhas ex
presións. 
Lago o estudante en cuestión, 
mellar dita, o seu curso, vénde
llo a un determinado xornal que 
extrapola as fra~es e, Esnaola 
en dous dias ten pensamentos 
absolutamente diferentes dos. 
que tivo toda a sua vida. 
A min o atentado pode lavarme a 
ser máis sensíbel a determina
das cuestións pontuais; pero 
nunca a facer planteamentos de 
drcer o contrário do que sempre 
afirmei. Comprendo a d.or dos fa
miliares, pero tamén digo nesa . 
mesma entrevista que esa dor 
non existiria se as Forzas de 
Ocupación marchasen de -Eus
kadi. Isa non o recolle o xornal, e 
así moitas níáis causas dese 
corte. 

Como olla vostede a política 
de consenso no seo de Herri 
·eatasuna, en todas as ~uas -
.-estruturas? 

Paréceme moi esperanzador o 

planteamento que se está a fa
cer sobre democrácia participati
va. Paréceme espléndido e agar
do que dé en HB o zume nece- , 
sário porque se sai dos hábitos · 
comuns e .porque Euskadi é un 
dos poucos 1ugares onde hai or
ganismos populares sobre can
tos de temas,- organismos que 
hai que aglutinar e darlles prática 
política, escoitalos e ter capaci
dade de decisión en moitas cou., · 
sas ... Penso que HB pode con
verterse no aglutinador de todo 
isa. 
Vivimos un momento no que os 
nosos planteamentos sobre na
ción, poder político, independén
cia política, están puxando én 
Europa. e- nós ternos que buscar 
fórmulas e modos novas de ac
tuar politicamente porque isa 
que ternos nas mans, que sem
pre propugnamos e que .é capital 
noso, neste momento ninguén 
nolo pode quitar, ternos que ser 
adalide·del. 
~ min o consenso de o~ganis
mos populares,- de facer política 
diferente, paréceme un plante~
mento espléndido que agardo 
que HB o saiba levar adiante co
rrectamente nos próximos tem
pos. 

Como se atopa o seu camiño 
político no seo de HB? 

. . 

' Non sei que dicerche nestes mo
mentos. Eu son de HB e ñon me 
vou ir de HB, polo menos de mo
mento. Non me vexo neutro sít!o 
diferente que en HB. A dif~réncia 
que hai en HB de obxectivos po
líticos, pero, sobretodo, de práti
ca política, de coeréncia, é 'dun 
abismo tan grande se a. compa
ras con outras forzas, que é pra-. 
.ticamente imposíbel que poda 
acorrer que un home, verdadei
ramente de HB, cando deixa un 
cargo público se poda nen se
quer pensar, nen sequer pensar, 
que vai ir a outra formaci(m polí
tica iso _é_imposíbel. Totalmente 
imposíbeL 

'EN HB t=XISTE 
UNHA 
SENSIBILIDADE MOi 
CLARA SOBRE AS 
MORTES. E. NO MEU 
CASO, PODE 
EXISTIR UNHA 
DIMENSIÓN MÁIS 
CUALIFICADA' 

Como vexo eu a miña situación 
·en HE3? Pois non o sei. De mo
mento na militáncia normal e co
rrente coma outro cidadán cal
quer. Non poqo ílicer cal vai ser 
o meu futuro. Poda que me con-. 
virta nun simples votante. óu que 
axude na medida dos temas que 
coñezo a entornos e aspectos 
concretos de HB ... Ao meUor, 
quen -o sabe, dentro dalgun tem-
po lñaki Esnaola volve estar na 
Mesa Nacional. O tempo ten a ' 
.palabra. • 
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BOA PRODUCCION DELEITE 
/ 

._ U s o d e· p e· n s o s e n r a b a ñ o .s d e 1 e i t e . 

Para obter ·o máximo rendemento en rabaños de producción de 

leite, débese coida-fo uso dos pensos, sacando rendemento dos · 

pastos. Acadaranse así a base para unha boa producción leiteira. 

No uso dos pensos, débense conteniplar_dous casos: 

• Suplementación de vacas ó pasto: 

En primavera, se o pasto é abundante e· de calidade, á pradería 

ofrece ·un gran potencial para a producción de leite, ata 20 ou 25 
. -

litros. Aínda tratándose de ~acas de 35 litros de producció? .diaria, 

non se · recomendan racións de penso superiores a 3 ou 4 

quilogramos/día, agás que haxa: insuficiencia de pasto ou sexa ~nha 

vaca de mof alta produc~ión. Racións superiores en rabaños de . 

. · · producción media, provocará a sustitución de pasto por pen-so. É 

dicir de alimento barato por caro, reducínde>se o aproveitamento da 

pradería. O penso a utilizar nesta é.poca, ·eón vacas de tipo medio, 

deberá ser moi enerxético e de alto. contido ·na fibra. Equilibrase así 

a pradería, moi rica en proteínas solubles é pobre en.fibra. · 

O cadro seguinte presenta un esquema ori~ntativo de uso de 

_concentrados, con vacas de pastoreo, .~segundo sexan ·as condicións · 

do pasto: 

· RECOMENDACIÓNS XERAIS: 

Condicións de pastoreo: - Quilos de penso / litro de Jeite producido 

Abril-Maio Xuño -Agosto Setembro -Outubro 
Pobres: · 0,25 0,35 0,45 
Moderadas: 0,15 0,25 0,35 
Boas: 0,05 0,15 0,25 

• Suplementación de vaca8 alimentadas con ensilado: 

A cantidade de concentrados a suministrar a estas vacas, 

· depende basicamente da calidade do ensllado de pradería. 

Con silos de calidade media-baixa, moi comúns en Galicia, 

as cantidades re~o~endadas son de 6 a 9 quilogramos/vaca ó 

día, nos. 3 primeiros meses de lactaGión. Os pensos deberán 

ser moi enerxéticos 'e con contidos en Proteína Bruta non 

inferiores ó 18%. Se o nivel de calidade do ensilado baixa, o 

nivel proteico e enerxético ha de ser superior. 

- Qs concentrados deben ser introducidos, despois do parto, dun xeito gradual, -durante · un periodo de 2 a 3 _semanas. Ata 
acada-la cantidade máxima recomendada. 
- Nunca se deben suministrar roáis de 4 quilos por toma. · ~e son vacas d~ alto. _consumo, aumentara.se o número de tomas. Os 
concentrados.suministraranse, diariamente, despois de que o animal tomase algu~a forraxe (silo,· palla, herba seca ... ). · 
- Os wncent~ados úsanse sobre todo nos 3 primeiros mesesi.de lactancia, cando as necesidades nutritivas do ~ando son máis 
altas (máximas ás 4-6 semanas· de factaciqn), e o apetito baixo (máxlmas 
á.s 9-11 semanas qespois do parto). · 
- Evita-lo uso de niveis altos de co~centrados durante a primavera, .,, 
porque os animaisdeixarían de comer herba verde, que {un alimento 
de calidade. 
- Con estes consellos será fácil acadar unha óptima alimentación do 
gando. A base para unha boa producción de leite. 

' . 

UNTA 
DEGAUCIA ®' u 

CONSELL.ERÍA DE AGRICULTURA 
GANDERÍA E MONTES 

' , I 

I 

. \ 
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.MEIOS DE_COM_UNICA~IÓN PRÓPRIOS 

Os· plan~ d·a diteción non cqnsidBran recuperar ~ pro~ución própria· _ 

A TVE-G non quer seguir sendo . 
unidade móbil para-naufráxios e crimes • 

· • Eleición do Presidente 
do Conseilo da Xuventude. 
Xan Bugallo, representante dos 
Scout foi eleito presidente do 
Cons·e110 da Xuvéntude, cos vo
tos de populares e nacionalistas, 
ao obter 67 votos, mentres que 

• GLT 
Os traballadores da Televisión 
Española na Galiza (TVE-G) 
non están dispostos a seguir re
cibindo o tratamento dunha uni
dade móbil dependente dos ser
vícios informativos de Madrid e 
queren recuperar a produción 
própria, con plena ocupación do 
persoal, mellara da calidade de 
programación e consolidación 
dos tele-xornais. Consideran 
que a especialización delegada 
e forzosa da redación galega na 
crónica negra, nada ten que ver 
coa función dun centro emisor 
público que nacera para a co
municación dunha sociedade di
ferenciada. 

reivindicativas, a di
recióp anúricia pou-. 
co despois a inagu
ración do novo cen .. 
tro emisor de San 
Marcos, perta do da 
TVG, con dous pla
tós de cen e trescen
tos metros cadrádos 
que sustituirán ás 
deficientes instala
cións no pazo de 
Raxoi. Domingo 

• González identifica a 
inauguración da n0- · 
va sé coa conversión 
de TVE-G nun cen
tro produtor coma os 
de Barcelona ou Ca
narias. Como pri
meiros pasos anún
cia o renomeamento 

· programació_n es~ataf 
vária, os telexornais e 
como algo residual o 
día a día." Denúncian 
a progresiva perda de 
carácter de delega
ción do centro emi.
sor, con sobreposi
cións de equipas en
viadas desde Madrid 
para certos progra
mas; a desatención · 
do banco de dados 
que xustifica a con
tratación arbitrária e a 

" conversión dos con
tratos temporais en 
armas de presión pa
ra que non se discu
tan condicións de.tra
ballo inaceitábeis 

Nengun deste obxectivos fla
grantemente incumpridos nos úl
timos anos poderá ser atendido 
desde as novas instalacións que 
serán inauguradas no mes vin
deiro. Os traballadores inícian 
mobilizacións perante a resposta 
insuficiente que dá a empresa á 
plataforma reivindicativa aproba
da pola asamblea estatal de de- · 
legados. A CIG denúncia, dunha 
parte, a marxinación do centro 
territorial , abrigado a programar 
en función das necesidades de 
Madrid , doutra, a pechada de
pendé ricia da administración 
central que limita a liberdade de 
contratación e de traballo. 

da TVE-G e a am- No centro das -rei-
pliación da progra- ·vindicacións está o 
mación informativa direito a elaborar 
cun telexornal nou- desde TVE-G un.ha 
turno diário. Gonzá- Os sucesos són a especialización forzosa .do' centro galegq da TVE, info~mación realizada 
lez considera que a contra critério dos seus tralladores en hberdade que ·se-
pesar das defjcién- · · xa útil tanto para 
cias de funcionamento e dGta- coa ausente vontade política de transmitir feitos e temas da ac-
ción do Centro, este poqe consi- levar adiante programación pró- tualidade galega como para 
derarse privilexiado dentro do pria. Pola contra, ultirriamente a atender a interrelación social in-
conxunto estatal. duración da programación redu- terior. A CIG :tai direitamente 

Para a CIG non se están a dar ciuse e o desprazamento da responsábHI ao actual director 
condicións nengunhas que per- banda horária repercutiu nos ín- de server aos intereses. do cen-
mitan dar creta ao anúncio. Acu_¡ aices de audiéncia. "A orde de tralisnío en contra dos verdeiros 

Como- resposta a estas acións 
san ao director de confundir a prioridades da dir~ción son os te- inteses do centro e dos traballa--· 
materialidade do novo edifício lediários, informativos estatais, dores. • 

AGRISE DO CAMPO 

O AGRO GALEGO-DE .CARA AO. 91 

Na entrada da primavera do 1991 os inteli
xentes executivos das multinacionais agro
alimentárias de ocidente marean os ordena
dores meténdolles dados nos que de vez en 
cando aparece: Larsa x millóns de litros; vó
lume previsto vendas . mercado español x; 
custo transporte Paris-Sevilla x; etc, etc .. . 

Antes de levantar a sesión do comité "re
xional" europeu de Conagra, por exemplo~ o 
comité faculta a dous dos seus mellares "re
lacións públicas" para manter unha xornada 
de traballo en Berlln con importantes de dous 
bancos, dous destacados eurodeputados e 
dous expertos comerciais que non se sabe 
se son da CIA ou do Opus Dei ... 

En foros como estes estase a repartir, o 
mesmo que os lobos unha ovella, a produ
ción e mais o mercado dos labregos euro
peus; entre eles o galega. 

Non compre ser futurista para ratificar o 
que xa moitos anunciaron: No 1991 produci
rase unha forte crise eritre as indústrias lác
teas a nível de estado que rematará coa de
saparición de máis da metade, xa sexa por 
asfixia ou absorción. 

ULN, Besnier e algunha outra voan como 
aves de rapiña agardando as presas, Leyma 
e Larsa pronostican grandes avances, Lacta
ria española non s~be, Uniasa non queda 
claro se vai gañar cartos dende aqui ou des
de Franza. Os pequenos queixeiros gal~gos 
case non saben de onde lles veñen os paus. 
De todos os xeitos todo o mundó segue em
peñado en que o liberalismo económico e o 
santo que nos levaria ao ceu do paraíso ca
pitalista. Asi e todo as indústrias galegas de 

· 1eite vanlle reclamar ao Conselleiro que as 
trate cando menos como Larsa. · 

O Conselleiro fala unha e outra vez dun 
grupo lácteo galega: Con que empresas?; 
conque cartas?, con que mercado? o ·máis 
va.lioso 'para este -J:>ro)(ecto seguramente se
xan as sempre piadosas e relixiosas pro'me
sas da· Consellaria. Non só de leite viven os 
labregos .... 

EMILIO LÓPEZ PÉREZ 

- HAI QU~ SABER SE AS 
INDUSTRIAS VAN SER 

CAPACES 
DE ENFRENTRARSE 

COA ADMINISTRACION, 
CO CAPITAL FINANCIEIRO E 

AS MULTINACIONAIS DO 
COMERCIO OU, 

VAN SEGUIR RESISTINDO 
CEGAMENTE DANDONOS 

DE PAUS AOS 
PRODUTORES 

Unha-das grandes incógnitas neste intre no 
sector lacteo ése as indústrias van ser capa
ces de enfrentarse coa Administración, co 

· capital financieiro ·e as multinacionais do co
mércio pu cegamente van seguir· intentando . 
resistir dártdonos paus ao sector produtor. 
Disto vai depender fundamentalmente a 
orientación do conflito no sector lácteo. 

No sector da carne nótase moi fortemente 
a desaparición do mercado sobretodo en zo
nas como no Sul da província de lugo que 
teñen cada vez. menos peso gandeiro. 
A . d~scarada pólítica de ·abandono da agri

cultura para reducir excedentes choca coa 
necesidade dos labregos de manter as suas 
explotacións xa que a posibilidade de pasar 
a outras actividades ou incluso emigrar son 
reducidas. . · 

Un ·estudo que o Ministério remata de en
. tregar aos Sindicatos querendo amasar a im
portáncia da lei de abandono da acUvidade 
agrária ·monstra xu'stamente o cont~ário . 

· Os mellores tecnócratas de dentro e fora do 
país pegüen a defender que ternos que seQ~ir 
o camiño ,de .Holanda ou Franza; comprma 

recordarlles o debuxo de Castelao co becerro 
mirándolle para ul'lha ubre á vaca e compren
dendo por que lle puxeran 9 bitillo a el. 

No Parlamento Europa.u talan e escreben 
sobre a reforma da PAC. Nun recente docu
mento dos "mellares" economi~tas europeus 
refléxanse as seguintes conclusións: 

As multinacionais mandan e abrigan a libe
ralizar totalmente ·os m·ercados e non pór u.n 
cán para protexer a agricultura. 

Serán precisamente as· explotacións de ti
po industrial as que resistan. 

A CEE ·non se preocupará e incluso aban
donará aquelas producións que poda con- · 
querir a baixo prezo en países subdf3Senvol
vidos da periféria; si ·lle preocupará dominar 

- política e militarmente estes países. -
Politicamente (asi se expresa no doqumen

to) a defensa da agricultura en Europa non 
interesa polo relativo. peso da povoación . 
agrária. Só o 7% da povoación. europea son 
labre.gas, nalguns paises o 2 ou o 3%. · 

Con esta situación podemos prever sen lu
gar a dúbidas (xa está acontecendo) unha for
te resisténcia das lndústrias a pasar polo_ labo
ratório o leite quente para pagalo a desprezo. 

Sen intervención da AdministraCión sel'á im
posíbel asinat calquer- acordo decente n_o sec
tor lácteo. E tanto neste coma noutros secto
res precísarise de imediato cartas, cando ·me
nos como están facendo.outros países da co~ 
munidade. Neste caso os tecnócratas nunca 
lembran os investimentos que HQlanda a 
Franza fan nas explotacións nen a como es
tán os pensos, ·o prezo do diñeiro. A nosa Ad
ministración é boa para administrar os desper
díci,os. Ao'2 que inxenuamente eren na bonda
·de do desenvolvimento capitalista pásalle co
mo aos labregos da antiga Alemaña Democrá
tica, que andan dqentes para seren empresá
rios e xa levan perta dun ano no paro .. 

A organización e a mobilización vai seguir 
senda precisa no 1991. Non seria nada novi
doso que tivésemos un ha prf mavera moma, 
t:Jri verán quente e un outono doente. • 

. Manuel Causo, representante da 
Cruz Vermella,. e apoiado polo 
PSOE, obtiña 11 votos menos. 

A,asembl.ea; á que asistiron 
124 delegados, representantes 
de. máis de 30 organizacións xu-
· venis, -celebrouse nün ambiente 
crispado, planteándose en pr.i-. 
meiro lugar unha moción de 
confianza a mesa que deberia 
dirixir os debates e .as votacións, 
-superándoa por 62 votos a favor 
e 48 en -contra, podéndose cele
brar unha asamblea suspendida 
xa por duas veces nos últimos· 
meses por falta de quorum. 

En primeirg lugar discutiuse e 
votouse á xestión da com~sión 
permanente · anterior·, senda 
aprobada por só catro votos de 
diferéncia. 

Os socialistas califi~arpn a no
va executiva de antinatural , polo 
pacto eñtre a direita e os nacio
nalistas "reeditando o que xa fi
·xeron nnutras instáncias como 
na Universidade de Composte
la", mentres· que para Manuel 
Causo, de Galiza Nova, "o resul
tado é o fin á tutelaxe no Conse
llo da Xuventúde dos socialistas 
através de persoas como _Isidro 
Nieto e Pepe !:llaneo". . · + 

• Querela criminal contra 
·a Depu-tación. O Co.ncelló 
das Pontes apresentará un ha . 
querela criminal contra é! Depu
tac.ión da Coruña por un presun-
to delito de malversación de fon- ---.... 
dos. En concreto os cartos · pre
suntamente malversados serian 
19 mil millóns de pesetas,. que é 
o canon de enerxia elétrica que 
lle corresponderia a este conce-
11 o, segundo s~nténcia recente, 
e que a Deputación está a xes
tionar .como seu. 

· Concello e Deputación rnanti 
veron dive~sas reunións para 
tratar de chegara un acordo so
bre este diñeiro que deberia per-· 
ceber o concello, despois de fa
cerse pública a senténcia, pero, 
ainda que os das Pontes baixa
ban considerabelmente as suas 
pretensións económicas , ·a be
putación négase a pagar ese di-
ñeiro. · 

O canon de enerxia eréct'rica é 
un- imposto que o Est¡:ido lle 

·transmite aos concellos que 
cantan con centros de produción 
desta enerxia, en calquer das 
suas modalidades. Até o come
zo da década dos 80 este im-
posto ia directamente aos con- -
cellas, pero, daquela as Deputa
ci ón s galegas apropriáronse 
destes cartas para distribuilos 
segundo as comenéncias-. Hou
bo concellos que protestaron pe
ro as presión políticas pecháron
Jles a boca. · 

Con este fallo ·da Xustiza as 
Deputación perden unha boa' 
parte dos seus ingresos1 e poder 
de caciquear coas obras, pois o , 
canon servia, como se di popu
larmer:tte "para a paleadora": · • 

~ Fusión do EMK e LKI. o 
Movimento Comunista de Eus
kadi e a Liga Comunista Revolu
cionária, tamén de Euskadi, se
laron o seu proceso de fusión 
xestado durant~ os últimos tres 
anos. 

PretHnde asi ¡'rachar a cultura 
. ·sectária" ·que presidiu, segundo 
eles , os grupos integrados na 
esquerda basca. • 
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ANTE O V CENTENÁRIO DA CONQUISTA Q MELLOR DOS MUNDOS 

AMÉRICA E Ó8 GALEGOS 

En 1992 O Governo español 
pensa celebrar con bombos .e 
platillos a co'nquista de América. 
No transfondo está a intención 
de relanzar o hispanismo e a he
xemonia cultural neste ámbito e 
na mesma península. A conquis- · 
ta de América foi, como toda 
conquista, despiadada coas cul
turas e povos autóctonos, resis
tindo só aqueles que polo seu 
grau de avance cultural e demo-· 
gráfico podian frear ·o empuxe 
d~s ballestas, arcabuces e cora
zas do Reino de Castela e Ara
gón, e a cruzada cristianizadora. 
Trátase dunha celebración cíni-• 
ca e desvirtuadora da realidade 
histórica que pretende negar ca·~ 
mo se impuxo a colonización e 
quen foron as suas vítimas. 

América estaba habitada por pavos en- moi 
distinto grau de civilización, uns, como os 
Quechuas, Aimarás, Cibchas, Maias e Azte
cas contaban con verdadeiros estados e cul
turas avanzadas eri moitos aspectos; outros, · 
como os Charruas, Pampas, Tobas, Caribes, 
Algonquinos, Esquimós, Onas, Caraias ou 
Xavantes, estaban nun nível cultural moi pri
mitivo. Tampouqo era a mesma a·presión de
·mográfica, así, na Pampa a preséncia indixe
na era · praticamente inexistente, posterior
mente co desprazamento d eTehuelches 
desde o Sul ·de Chile, o "problema índio" em~ 
pez aria a "existir". 

Para ubicarnos sobre a participación galega 
na conquista e colonización de América ternos 

__9,Ye colocarnos no marco político e mesmo 
demográfico da Galiza da época. O noso país 
saía daquela das recentes guerras irmandi
ñas, gran parte da sua clase dirixente "tradi
cional" estaba participando na conquista de 
Granada ou ti\lo que residir forzosamente na 
Corte; por outra banda habia unha substitu
ción da nobreza polos representantes da Co
roa, vindos de fora e alleos ás neeesidades do 

, país (Doma e Castración do Reino de Galiza). 
Ademais a finais do século XV, o noso pe

so demográfico r:io conxunto do Estado era 
· débil, moi inferior o de Castela, zonas de pro
dución de trigo e la de xeito · exteQ.sivo, asi 
como dunha intensa artesanía derivada des
te produto. Durante a primeira parte do sécu- · 
lo XVI hoL!.bO unha breve recuperación eco
nómica que permitiu o nacimento dunha inci
piente fidalguía, para· posteriormente e du
rante todo o século XVII abrirs.e un período 
de recesión económica por mor- das sucesi-

. vas guerras ·e a ruptura do naso comércio li
... toral con Holanda e o Mediterráneo. " 

·Sendo . como foi a tidalguia a que levou O· 
peso da conquista de América, a galega non 
estaba como -para participar neste proxect0. 
A primeiros do século XVI porque eré¡l moi 
pequena e estaba en proceso de) enriquece
mento e expansión, e posteriormente porque 
o monopólio que exercia Sevilla convertia á 
Gal iza nunha zona lonxana e periférica, pola · 
sua parte os laregos ainda que tiñan quepa
gar foros contaban pequenas parcelas de ex
plotación. Pala co.ntra a tidalguia castellana, . 
ex_tremeña e basca era numerosa, estaba . 
empobrecida e Amérjca apresentábaselles a 
moitos como a única saída posíbel, outro 
tanto sucedia cos mil~s de labregos sen te
rras e meios de subsisténcia que. habia da- · 
quela nestas zonas da-península. 

Abonda con repasar os nomes dos con:. 
quistadores españois para ver que os gale~ 
gos non tivemos unha participación importan
te: Cortés, Pizarra, ·salís, Juan de Salazar, 
lrala, Mendoza, Garay, Almagro, 'Valdivia, Al-

. var. Núñez, Orellana, Coronado, Balboa, Die
go Velázquez, etc. son fundamentalmente . 
extremeños, castellanos, andaluces e bas
cas (neste último caso. lembremos que a 
co111p~ñia de Bizkaia ocupouse da coloniza
ción de Venezuela). Mesmo para calquer lei
tor .da história americana, verá que as cida
des con nomes galegas praticamente .son 
inexistentes frente ás rnoitas Cordoba, San-. 
tander, Mérida, León, Grana~a. Guadalajara, 
Trujillo, Durango, Zaragoza ... as poucas que 
lembran a · nos.a toponímia-; como a vi.la de 
Pontevedra na província de Buenos Aires t~n· 
a sua orixe despois de 1900. 

MANUEL MERA 

Moi p·osteriormente, no-último cuarto do sé
culo XVIII, hai algun caso de colonización en 
mans de galegos, tal como o intento de V.ied
ma de abrir unha colónia na Patagónia -que 
tivo que abandonar....,.... na zona na qüe ho~e 
-está situada a cidade de Río Gallegos -cas
pital da actual província de Santa· Cruz.;_, a 
furidacion de Carmen de Patagones e algun
has bases de harponeiros en Río Negro foi o 
que subsistiu deste intento. Só no ·caso de 
.Montevideo· hot,Jbo i.mha parte importante ·de 
galegas na fundación, pero ternos ·que ter en 
conta que esta cidade naceu mais de 200 
anos despois do descobrimento de América. 
Un comentário aparte merece a criación do 
Virreinato de Nueva Galicia no Norte de Mé
xico, e que se de.beu á presión dos frades 
galegas, que si tiveron un peso reJativo .na 
colonización. · 

A escasa preséncia da Galiza e dos galegas 
na conquista de América pódese comprobar . 
no Arquivo de· Indias, onde está a lista de pé(
soas que emigran á America e nas que figuran 

.· na maioria dos casos a sua orixe: pero tamén 
se ve én que, tendo o noso país grandes ces-

. tas atlánticas e boas rías, ñon contara con 
nengun porto de comércio eoéi Américá, pro
duto da debilidade mercantil do Reino de.Cas
tela e do proceso centralizador iniciado cos 
Reís Católicos, polo · que-a Corora colleu nas 
suas mans o comércio coas colónias, e que 
centrou en Sevilla -mentres en Holanda; 
Franza e Inglaterra eran· Compañías--. 

Patagónia por Viedma. 
Entando, ademais, que os. ga

legas non podemos nen . debe
mos asumir a celebración dunha 
conquista na .que non .tivemos 
obra nen parte e que remato_u · 
dun xeito definitivo con culturas 
como a Azteca e Inca, e some
teu a servidume a rriotios millóns 
de ·ihdíxenas. A nosa emigración 
á America é moi posterior e en 
todo caso cunha importante par
ticipación nos próprios procesos 
emancipadores tal ·como se de
monstrou na revolució"n das Po
ví ncias Unidas do Rio da Prata, 
nas que· o mesmo construtor e 
xefe da primeira frota era · un ga-
lego, Magariños Cervantes. · 

A preséncia galega na Améri-
ca foi me~frando pouco a pouco, 

e converteuse nunha riada desde 1880. livo · 
moito a ver coa explosión demográfica cau
sada no país coa introdución da pataca e o 
millo que permitiron alimentar moita máis po
voación pero que en épocas de fame supu
xeron unha verdadeira traxédia. A pataca e o 
millo foron para a Galiza, o que o descobri-

. mento do arado de vertedeira para a Franza 
do ano 1000. O naso clima adaptábase moi 
ben a eses dous produtos e a povoación 
agrária medrou rapidamente. No ano 1860 
xa contabamos con 1.700.000 habitantes, 
tantos coma Suécia, mais ca Noruega, a me
tade de Portugal, e o 14% do total do Estado. 
As más colleitas, a persecución política e a 
marxinación do país fomentaron a emigra-
ción. . 

Os nosos paisanos escolleron para sobrevi
ver nun princípio os lugares nos que houbera 
unha emigración a_nterior: Buenos Aires e 
Montevideo, e que agora necesitaban man de 
obra barata para traballar nos Frigoríficos que 
surtian de carrie á industrial Inglaterra. A emi
gración a Cuba viria coa conquista desta por 
parte dos USA e o desenvolvimento da pro
dución. da cana de azúcar, a Panamá para 
construir a canle, a Brasil para recoller a Bo
rracha, e a Venezuela despois da guerra civil. 
Se cadra a moitos lévelle a confusión que ho
xe se lle chame "gallegos" a 'to~os os que 
proceden do Estado español: é algo recente e 
produto desta masiva emigración, até hai 
pouco -por se alguén o descoñece- o alcu
me dos peninsulares era .de "godos". 

Os galegas debémoslle moito á America, a - 'Os GA. LEGOS NON pataca e o millo que nos enriqueceron nos 
· séculas XVIII e XIX, a posibilidade de sobre-

PODEMOS NEN DEBEMOS viver ca11do as fames chegaron ao país, a 

ASUMIR A -CI;:· LEBRACION formación dunha parte dos nosos dirixentes 
ou dar o exílio necesário a outros -Curros, 

DUNHA CONQUISTA NA QUE Alonso Ríos, Castelao, Suárez Picallo, Seoa-
- · , ne, Blanco Amor. Alí fixéronse os primeiros li-

NON TIVEMOS OBRA NEN - bros en galego cómo o de Lesta Meis na Ha-

p,ARTE E QUE SOMETEU A bana, e d~sde ali enviouse o diñeiro para 
M construir centos de escalas primárias cando 

_ SERVIDUME A MOITOS , o analfabetismo reinaba nesta nación. Pero 
---"--M~.l_L_L_O,-N-S--=-D-E_l...:.._N...:.._Dc....c.J..:.-,X=-E-'--N--=-A-=S-'- · tamén foi lugar de traballo duro do emigrante 

Esta centralización . en Sevilla perxudicou á 
costa atlántica galega, que contaba cun activo 

. sector mercantil e, claro está, por estensión 
ao conxunto do p~ís. Se a esta imposibilidade 
de comerciar directamente coa América,.:. en- · 
gadimos as súcesivas guerras con Inglaterra, 
Holanda e Fran'za comprenderáse que prati- . 
camente Galiza foi privada de calquer .desen
volvimento comercial e por tanto da acumula
ción de capital, durante períodos moi esten
sos, e relegaCia a . quedar pechada en boa 
medida a sua actividade económica dentro · 
das próprias fronteiras. Xa que o trasjado por 
vía terrestre a Europa, e rnesmo ao resto do 
Estado, era longo e difícil, agás con Portugal 
onde non hai acidentes xeográficos notábeis. 

A partir dos argumentos que acabo de ex
por, pódese dicer, cun certo e necesário 
atrevimento, que a preséncia galega na con
quista de América vai pouco máis alá da ané
dota de ter participado cos irmáns Pinzóns, 
mariñeiros galegas e a carabela· La Gallega 
(rebautizada para a ocasión como Santa Ma
ria) na primeira viaxe, que chegase.n na viaxe
de volta a Baiona, ou as disquisicións sobre 
a orixe· de Colón e o intentó colonizador da 

pobr~. do que falaba mal o "español", o "ga
llego de mierda'', ese que pintaron desde un
ha perspectiva de clase en el "galleguito de 
cara sucia" aqueles que nos miraban desde 
arriba do ombreiro, os mesmos claro está 
que conquistaron o "desiérto" na Arxentina, 
ou . descendian dos colonizadores de México 
e Brasil. Ainda que isto non ten por que 
asombrarnos, ainda moitos na própria terra 
mírannos asi. · 

Sei qu~ se pode falar moito deste tema, 
pero .coidei importante facer só unhas ·peque
nas matizacións que eviten, máis unha vez, 
facernos partícipes de responsabilidades his
tóricas que non ternos no descobrimento e 
colonización· da América, e · moito menos. a 
aqueles que sempre se lles queren imputar. 
ao labrego·pobre ... o máis marxinado (o índio· 
do país, se se nie permite a comparación). 
Os galegas emigramós por centos de miles á 
América, pero moi tardíamente, e como cal
quer pode comprobar, do 1.200.000 que 
emigraron néste século, pouco foron os que 
chegaron a patrón, e inoito menos a aristó
cratas, abonda con ver os apelidos, onde. a 
glória -e desde os. primeiros momentos- a te
ñen outras partes do Estado, que alguns ven 
como modelo. . • 

"Vivimos no mellar 
dos mundos posfbeisn 

Felipe González 

En 1981, Roberto Centeno 
publicou un libr.o titulado O 
petróleo e a crise mundial. Do 
seu pormenorizado estudo 
deduciase que eran as gran
des compañías petrolíferas as 
beneficiárias das crises. Cen
teno mostrouse comprensivo 
cos intereses das menciona
das .compañias na crise do 
Golfo. A sua científica postura 
é doad.a de comprender se te
rnos en canta que agora é di
rector xeral de Repsol. 

As compañias distribuidoras 
norteamericanas proibíronlle 
a Sydney Pollack rodar o seu 
filme Habana en Cuba. Men"' 
tres, tanto, e só en 1989, as 
películas norteamericanas 
ocuparon o 40% da progra
mación extranxeira da illa , 
emitindo un total de 288 fil
mes. Ademais, todos os ven
res, a televisión cubana dedi
ca un espácio ao resume dos 
noticieiros da CNN, despois 
dun acorde logrado entre am
bas. Como se ve, para os 
norteamericanos, a liberdade 
de información só é boa can
do circula nun sentido, quer 
dicer cando eles son os emi
sores e os demais os recepto
res . Cuba, en cámbio, non 
pode sair en pantalla nen co
mo postal de fondo. 

Carlos Vázquez, responsábel 
de prensa do PSG-EG, ven 
de facer exercício da sua re
beldia, declarando o carácter 
da enfermidade que padecia, 
un cancro de larinxe. Consi
dera Carlos Vázquez que ta
mén se loita contra as enfer
midades socializándoas, des
privatizándoas, rompendo o 
tabu e ten toda a razón. 

Galbr~ith, na sua última no
vela, O profesor de Harvard, 
paródia esa tendéncia a con
s id erar privados mesmo 
asuntos como a política ou a 
especulación en bolsa. A dis
culpa do privado é unha ba
rreira utilizada de cote para 
restarlle espácio á democrá
cia e cultivar asi o oscurantis
mo e a corruptela. 

Carlos Vázquez talaba da sua 
enfermidade nunha entrevista 
realizada por El Correo Galle
go, O diálogo con este dirixen
te- nacionalista foi publicado 
traducido ªº castelán e o 
mesmo lle sucedeu a Xosé· 
Manuel Beiras neutra entrevis
t~ realizada por Faro de Vigo. 
E un xeito subliminal de pre
sentar o español como o idio
ma sério; ainda tratándose de 
persoas que manteñen a sua 
coeréncia di~ria co gálego. • 
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AGRISE DO CONXELADO 

ANXO IGLESIAS 

A ton~laxe da pesca .na área redúcese case u·n sesenta por cent~ 

Namíbia endurece.as,suas condicións 
para conceder ·licéncias · · · · 
•G.L.T. 
Cando se cumpre o 
· primeiro aniversário d~ 
.independéncia de Namíbia 
(20 de Marzo de 1_990) o 
número de licéncias para os 
190 conxelador~s que 
dependen ·do caladoiro de 
Suláfrica Ocidental 

redúcese nun cincuenta por Para a Asociación de Armadores · Pesquera de Barcelona para ar- ' 
de Buq!JeS Conxeladores de gumentar que hoxe seria posibei' 

C€ílto. O governo de Sam Pesca de M_erluza (ANAMER), establecer en Namibia un TAC 
Nujoma está a forzar a non hai razóns obxectivas que de 150.000·á 200:000 toneladas. 
constitución de sociedades . .xustifiquen 0 reco'rte dos totais Anamer considera que o gover- · 

· 'mixtas O que encare.ce de de cap-turas autorizadas (TAC) no· central estrago.u un tempo 
feíto o précio das licéncias e - . de 11 o.ooo a 51.000 tonelasdas. · -precioso para me llorar os acor-
reconvirte o emprego da Os armadores remitense aos es- .dos sobre licéncias, como de fei -· 

. frota do que dependencinco tudas realizados .durante ·este ta acanteceu can Noruega, lslan-
mil mariñeiros. ano polo lnstitut de. lrívestigació dia ou · Canadá, qué obteñen 

concesións sup~riores ás da fro-
ta galega, primeira en pescar na
'quelas augas. . -

COÑEZAMOS CANTOS SOMOS, 
SAIBAMOS COMO VIVIMOS. ·· 

O presidente da Cooperativa 
de· Armadores do Porto de Vigo,' 
Xosé Ramón Fuertes, criticó tari
to a viaxe do conselleiro de Pes
ca da Xunta á Windhoe~, da que 
non lograra mái's que promesas, 
como o abandonismo coñ que o 
governa González veu tratando 
da frota d·e conxelado nas ins
táncise da CEE. A única porta 
que Namibia quere abrir ~ a da 
constitución de empresas mix
tas. Pero en caso de se exten
der, esta fórmula amortizaria. 
pastos de traballo direitos ou in~ 
ducidos, ao tempo que recortaria 
ainda mais a importáncia do sec- ' 

1 de Marzo de 1991 -
CENSOS DE POVOACION E VIVENDAS 

Padrón Municip~I de Habitantes 
Os axentes cen~ais do Instituto Nacional ·de Estatística 

enlregan no seu domicílio os cuestionários dos 
Censos de Povoación e Vivendas e do Padró_n M~ni~ipal de Habitantes .. 

PARA QUE SERVEN Os CENSOS. 
Os Censos de Povoación e Vivencias permiten coñecer a estrutura demográfica, económica e 
social dos pa[ses e aplicar unha política adecuada que resolva as necesidades da povoación · 
én sanidade, ensino, urbanismo, obras públicas, transporte, deportes e vivencias, e~tre outras. 

0 SEGREDO ESTATÍSTICO. 
Os dados persoais dos cuestionários dos Censos de Povoación e Vivencias son secretos. A lei 

· proíbe divulgar dados nominais. 

A 0BRIGA DE CENSARSE.-
. A lexislación estabelece que han de escreperse todas as persoas residentes en España e as 

que sen selo se encentren na naire do 28 de Febreiro ao 1 de Marzo en 
calquer parte do território nacional. Para un ha inscrición correcta ha de terse. especial coidado 
en que os dados comuns do cuestionário censal e da folla padronal sexan os mesmos para 
cada habitante. 

A COLABORACIÓN DE TODOS. 
Os organismos estatísticos do Estado, Comunidades Autónomas e Concellos traballan u~idos 
para que entre to.dos obteñamos uns bons Censos ·de Povoaoión e Vivendas e un bon Padrón .. 
Municipal de Habitantes .. · · 

1 ·de Marzo de 1991 \• 

CENSOS DE POVOACION.E VIVENDAS 
Padrón Municipal deHabitantes 

Para calque~ dúbida chame gratuitament~, desde calquer 

ponto d.e España, ao tetéfono 9·00 11' 2·5 1· 1 
en serv1zo permanente. · • · 
O a~ente censal tamén está para axudalo. . .. 

\, 

IN 

e INSTITUTO NACION~L DE ESTADISTICA · 

· tor· dentro da economia -galega. 

Unha coincidéncia de factores 
adversos xogadesde bai un ano 

. contra os conxeladores da frota 
de- Namibia. Dunha parte, o . 
apresamento de cinco conxela
dores que permanecen hoxe 
custididados 'no porto de Lude
ritz . A proverbial incapacidáde 
dos armadores para comprender 

. o movemento ·de liberación na
·cional de Namibia cónvértese na 
nova situación nun grave atranco . 
para o entendemento. Até 1967 
os caladoiros-de Namibia foron 
total.mente libres. Despois desta 
data ·quedou cqnstituida a Co
muisión lnternaciona·1 de Pes
qi.Jeirias 'd9_ Atlántico Sudorienta!, 
lcseaf que se limitaba a levar 
control do extraido por cada. fra.: 
ta. Os barcos galegos non ~to
paron limitación nengunha xa 
que aparte das !ic$ncias princi-

. pais, podia ·aceder mediante 
convénio a cupos de paises que 
non facian uso das capacidades 
de pesca asignadas. Ao saltar 
esta situación idílica no proceso 

· de independéncia, a mesma 
condición da frota galega de
adiantada do caladoiro non me
lloraba a sua posición para tratar 
novas licéncias, sen.on todo o 

" centrário: certificaba ·os anos que 
levaba esquilmando· aquelas au
gas. A atención da ex-colonia 
céntrase nos procesos aos capi -: 
tans que faenaban sen_ licéncia e 

' presiona para facer deles un xui
cio exemplar que serva de aviso 
aos depredadores. 

A Asociación Españg!a de Ti ~ 
tulados Náutica Pesqueiro, AE
TINAPE ere que son as tripula
cións dos pesqueiros quen so
portan o prezo principa_I áa cri
se . 
. _A solución dos problenmas do 

seitor' pasa por salvar o maior 
número de barcos, en previsión 
de que o desenvolvemento de 

.. novas frotas por parte dGs pai
ses. en vias de desenvolvemento 
se convirta en competéncia da 
capacidade pesqueira galega.• 
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'Reivindico para min . 

Estudos e análises da obra dun dos 
máis importante_s intelectuais da 

cultura galega neste século. 

Coas colaboracións de: 
Francisco Fernández del Riego 

. Claudio Rodríguez Fer 

Maria Pilar García· Negro 

Carmen. Blanco 

Araceli Herrero 

Aurora Marco · 

Francisco -Salinas Portugal 

Miguel Anxo Fernán Vello 

Francisco Rodríguez Sánchez 

· Maria do Cafmo Hei:iríquéz Saligo 

Carl9s Paulo Martínez Perelro 

Ramóm López Suevos 
' Domingos Prieto 

Elvira Souto Pre.sedo 

e 

]. Martinho Montero Santalha 

e . e e e e e e • ·e • • • 

o papel de publicista, de divulgad~r de cultura' 

, . • XAN CARBALLA 

'SIGO NO PSG-EG 
extremo, moi cerca de onde xa se ción 

Ligado desde os anos 70 ao 
fala o portuñol, con relación inten- cofíe 

COMO ADERENTE 
sa co cercano Rio Grande do Sul. rons1 

movimento cultural de A Miña nai, sen ter nada de galeguis- polítl 

· ·Coruña, Xosé. Mª SENTíMENTAL, ~ 
· ta, levou, curiosamente nunha via- falar1 

Monterroso Devesa é un PORQUE TENO UN 
xe interoceánica, de entre seis li- ca dé 

escritor e activista cultural 
bros o diccionário galega de Valla- onde 

de moi diferentes GRAN CABRE0 1 
dares, que é lusista avant la lettre. ba a 
Vivir en América supúxome vivir anos 

infl~énci.~s. Des~e á pronta COMOTEMOS nunha democrácia e a miña entra- milité 
em1grac1on americana ao MOITOS, POLA FALTA da nas ideas federalistas, nun pals mes1 

seu coñecimento de que' só o é na teoria. ti ver; 

· Castelao na mili cacereña, · DE UNIDADE Galiza como realidade, a pesar Ge 

Monterroso Devesa, -que se NACIONALISTA' 
do que dixen, non a descobrin cer- e es 
tamente até vir de volta para aqui. prim 

. aonverteu ao ~ogrei provocar o regreso buscan- as"~ 
reintegracionismó lendo un do adaptarme un ano antes de ir tusia 
artigo de Montero-Santalha, ao servício militar, adaptarme ao fe de 
é desde hai catro anos · paso dunha democrácia a unha di- guai 

presidente dunha das máis tadura, dun país laico a outro no Des¡ 

veteranas agrupacLóns que a relixión tiña un peso enorme en C 

culturais galegas, a 
nos costumes ... eu viña procuran- maic 

sinoume unha panxoliña de Ra- do España e de$cobr.in Galiza" fun é 
coruñesa "O Facha" e món Cabanillas que empeza "A e na 

.· defínese a si proprio éomo Virxe fía no fusa ... " e éoido que es- . / 

publicista e"divulgador. · tes feítos desfiados que lembro .da -Castelao en Cáceres, Of 
miña infáncia deberon influir en Madariaga en Madrid 
min para ir adquirindo conciéncia 

) 

Can 
. "Sempre lembro que estando en da miña condición de galego". "Fixen o campamento en Cáceres xa d 

Melide con cinco a.nos e médio di- Monterroso vai facendo u.n per- ~. paradoxicamente, ali me soltei a rnon 
xen a frase eu falo galega. A famí-. corrido cronolóxico pola sua vida falar o galego, porque estaba nu a xadc 
lia da .rniña nai nunca usaba o ga- na procura de né!-rrar aqueles feitos compañia de 150 galegos. Daque- canc 
lego, pero o féito de estar tempa- que máis o marcaron,.· Entre eles, la habia a tendéncia a facer aque- . guis 
das ali en Melide, en contacto con · . sen dúbida, a estáncia no Uruguai les traslados masivos, e estába- Ferr 

· xente e con rapaces que falaban desde os 7 aos 19 anós foi decisi- mas un grupo de rapaces de A Co- de: 
galego seguro que me influiu .. Ti- va. A ReJi,>ública Oriental .vivía nos ruña, Melide, Arzua, Carral, ... e eu, ese 
ven unha tia da miña nai que foi anos 60 a consideración dunha de- que ao voltar se rian de min en nad1 

·célebre na literatura galega, Juana mocrácia republicana, laica, cunha . Melide-polo acento uruguaio,1 ali sua 
· Teresa Juega, máis por un feito · povoación de importante nível cul- solteime. Tamén en Cáceres lin tura 
paixonal en qué se veu envolta no tural, que contrastaba co clima po- ·por primeira. vez a Castelao, pois ron 
1908 que pota calidade da sua · lítico do franquismo. "Vivin en Ta- pedin a Antón Patiño de Librouro tes¡ 
obra. Nunca publicou libro algun, a cuarembó, no norte do país, unha que me mandase o "Sempre en aM 
sua obra está en xornais, pero en-. cidade pequena de clima bastante Galiza", curiosamente por indica- volté 
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Q REI DEPORTE 

cibiu caamaño, o présidente de 'ANTE-O DIRIXENTE 
tantos anos, que me deu informa- -
ción, vin a Seoane e tamén a Espi- ROLITl.CO QUE 
ña, que é ami_go ete$de aquela, co- . SACRIFICA·TANTA. S 
as nosas diferéncias". 

"No 1973 comezou a miña vincu~ COUSAS EU FAGO 
Uación tamén á ·política, entrei en · · 
contactos co PSG, e desde aquela CHAPEAU PERO NON 
até hoxe fun sempre na política COMPRENDO QUE SE 
.unha persoa moi de base. Ho?Ce 
.ainda manteño a lealdade ao PSG- DEIXE LEVAR POR 
EG, ainda que son un afiliado sen TIQUIS-MIQUIS ' 
máis ·e hai anos que só pago a 

·cuota. Todo o meu traballo se cen- PER.SOAIS' 
tra no activism·o cultural, estou · ~---_;_.:...;:=------
máis afeito a iso. Vivin -con intensi
dade os anos do 7 4 ao 79 no parti
do, e colaborei moito co alcalde 
Merino na Coruña, pero sempre 
desde o campo da cultura. 

"Sigo, especialmente como ade
rente sentimental, porque teño un 
gran cabreo, como ternos 
moitos, pola falta de unida-
de nacionalista e mesmo 
desde hai cinco anos nor:i 
vou a Compostela o 25 de 
Xullo mentres non vaiamos 
todos os nacionalistas xun
tos. Xa sei que é fácil talar 
desde fóra, pero tamén es
tiven dentro. Sei que a po
lítica é complicada e que o 
galego de base non está 
preparado para determina
dos discursos, e iso respéi
too moito. Pero porque an
te o diri?<ente político que 

(2 sacrifica tantas cousas eu 
ffi fago chapeau, non com-
1- prendo que se _deixen levar 
~ moitas veces por tiquis-mi

=-----"'"""'"'<( quis persoais. Asi o vexo 

¡ : 

· · e esta atitude pero penso que é 
márs prttctica. 

E en canto ao papel do asocia- . 
cioni_smo cultural e a expectau::. 
va que ten nas instituclóns? 

Esquecendoxa o Concello, á Xunta 
e a: própria Académia que antes ci
taba tiñan que· estar moito máis 
sensibilizados. O Facho foi a asa 
xuvenil da Académia aurante moi
tos anos no Dia das Letras Gale- . 
gas, porque era quen facia ,toda a . 
propaganda. A estas instifucións 
se lle débe reclamar un papel 
maior que aos concellos. 

As asociacións culturais non es
tán recoñeoidas pela próprio Con
sello da Cultura Galega, e a repre
sentatividade pode peneirarse sen 
problema. Agora ben, cal é razón . 

de ser hoxe das asocia
cións? Non creo que muda

- ra moito a situación a can-
. do se criaroñ, porque se- · 
guimos a ·s~r un foco de re
sisténcia. E triste que en 
condic.ións democráticas 
que moitos non soñaron 

_ acad¡:u o feito cultural se
gue a ser deficitário e as 
institucións-segue.n a ter 
unha política cultural dis
cutíbel e cando menos in
suficinte. Penso que a ca- -
rón · ou mesmo frente ás 
institucións ten que haber 
organizacións cidadáns 
qué defendan a cultura 
desde o nível da rua, en 
contacto co cié:ladán. As 
agrupacións sempre terán, 
daquela, unha razón de 

evesa 
~s veces e ainda que· sexa 
unha perogrullada hai que 
buscar o que nos une e 
non o que nos separa. Es
tou no PSG-EG, e eu rei
vindico o neme tamén dó 
PSG ainda que teña moito 
menos peso no conxunto 
do partido que a própria 
EG que é quen nutre de in
telectuais o partido. Eu fun 
entusiasta de Unidade Ga
lega e aqui na Coruña, coa 
alcaldía de Domingo Meri
no, sofrimos moito, até a 
chegada do conflito da ca-

existéncia. , 
As aso.ciacións teñen 

que poñer inventiva e rma
xinación para facer atracti
va a oferta cultu·ral. Hoxe -a 
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ción de Victória ARmesto a quen 
coñecia miña nai. En Madrid abrí
ronseme os olios sobre a realidade 
política de aqui, das limitacións no 
talar, ainda que vifía tamén da de
cadéncia da democrácia uruguaia, 
onde a demagóxia trunfaba e esta
ba abrfndose paso a situación que 
anos despois deu pé ªº golpe aos 
militares. Púxenme en paz comigo 
mesma, coa formación política que 
tivera no Uruguai. 

Gañei as oposicións a Facenda 
e estiven destinado en Madrid o 
primeiro ano. Nunha libraría cachei 
as "Memórias" é:le Madariaga, 'e en
tusiasmoume porque conectaba co 
federalismo que eu traia do Uru
guai, e ademais talaba da Coruña. 
Despois tiven uns anos de destino 
en Cáceres, onde escribin poesia 
maiormente en castellano, despois 
fun a Xixón e non recalo na Galiza, . 
e na Cor.uña, até o 1973". 

O Facha e o PSG 

Cando estivo instatado na Coruña, 
xa definitivamente, Monterroso ve o 
momento de viaxar ao Uruguai dei-
xado 9 anos antes e é desta volta 
cando entra en contacto cos .gale-

. guistas "Atrávés especialmente de 
Fernando Pereira, actual alcalde 
de Soutomaior, que me ensinou 
ese mundo. da emigración relacio-
nado coa. cultura que centraban a 
sua actividpde no Patronato da Cul-· 
t~ra Galega: de Montevideo. Eles fo-
ron os· que me .dixeron: cando vor-
tes á Coruña vai ver a Luis Seoane, 
a Manuel Espiña e ao Facho. En 
~citando cheguei ao Faeno e me re-

pitalidade que foi un desencadean
te que nos impediu seguir. Houbo 
erros, indecisións e en xeral peca
mos de falta de experiéncia". 

Publicista cultural 

"Reivindico para min o papel de 
publicista, no sentido de divulga
dor. Son un señor que tala de moi
tas causas a un nJvel primário e 
iniciático. Teño escrito de moitos 
temas e ese papel de difusión, mi
litante, cumplímolo moitos durante 
moitos anos, ·nos que falabamos 
da língua, da história de Galicia ou 
do movimento obreiro e ainda ho
xe é o dia que me chaman para ta
lar das causas máis dispares, pero 
xa hai moita máis xente especiali
zada e non é tan precisa esa rnili
táncia variada" . . 

Que análise fai da~ vida cultural 
na Coruña de Francisco· Váz
quez? 

Nos anos do baixón da vida aso-
ciativa cultural, na que moitos dos 
que as animaban se pasaron á ac-
tividade política en exclusividade, 

· empezamos unha ascensión, ou 
se se quer manteQdo o tipo. O Fa-
cho con Liaño e cos últimos alcal- · 
des franquistas, con Xaquin L.ópez 

: publicidade é fundamental, 
e se non ten cartos para 
pagarse a publicidade nun 
xornal, estamos fóra do 
mundo. Nós necesitamos 
fondos e cando teñamos· 
certas posibilidades econó
micas -ainda que sexa un-

A NOSA TERRA ha utopía- po9eremos cum
L prir ben o papel que debe
pios. Estamos facer.un labor de re
sisténcia, á defensiva, conseguin
do pequenas cousas: sacando á 
luz personaxes esqu_ecidos pola 
cultura oficial, un Lugris Freire, un 
Blanco Amor ou un -Carvallo Cale
ro que segue sendo o mónstruo ... ; 
reivindicando un calendário cívico, 
con datas·como o Día de Castelao 
(o 30 de Xaneiro);facendo un ·acto 
ante· o· monumento a Castelao o 
Dia da Pátria, e rnantendo un ca
lendário de actividades· permanen
te (o Concurso de Teatro e de 
Contos), as tertúlias, e un IÓnDo et-

A época de Paco Vázquez viví
rona ·na directiva Xulio Valcárcel, 
Pillado e Fernán Vello, e houbo 

· moita cabroneria por parte do po
der, ainda que quizais . se pecou 
dalgunha falta de habilidade. Na 
actua.1 directiva procuramos ignorar 
a ese home, penso que se pode 
seguir traballando sen necesidade 
de ter que telo como referente. Hai 
pouco perguntábanme que pensa
ba da cultura na Coruña do 2.000 
e non falei do Concello, centrei 
miña crítica na Académia, á que 
me parece que se lle poden pedir 
moitas contas, sobretodo porque 
todo o que habia que dicer do con
cello nesta etapa xa se dixo. 'Póde
se tildar de escapista esta opiníon · 

'As ÁSoc1Ac1óNs 
CULTURAIS 
NON ESTAN 
RECOÑECIDAS 
POLO CONSELLO 

cétera. . . 

A obra escrita de Xosé Maria 
Monterroso Devesa céntrase nesa 
facet;:l que e! gasta destacar de 
"publicista". A .reivindicación do no-
menclator galeguista das ruas co
ruñesa~. o libro "A nau enfeitizada" 
(1979), primeiro contemporáneo · 
en ortografía reintegracionista, e 
diversos traballos sobre divulga
ción históric~ "("Gui~ histórica do ci-
metério de Santo Amaro'', "A emi
gración en Castelao") e está ·a pre~ 
parar unha história completa da 
Agrupación Cultural O Facho que 
preside desde hai máis de tres 
anos. "Como contestación a quen 
queren facer de A Coruña unha ci
dade española .de .. categoria eu 
quero reivindicar as eséncias gale- · 

Menéndez, tivemos un periodo 
dourado, nunca nos negaron ünha 

. DA CULTURA · gas e galeguistas 9a cidade que 
as ten e moitas, non por localismo, 
senón porque creo que un ten que 
traballar e reivindicar o xeral 'desde 
o partiéular e desde a realidade 
que ten máis perto". Xosé Mª Mon
terroso formo.U parte tamén do gru
po poético "De amor e 'desamor".• 

subvención. Con Merino, quizais GALEGA~ E A 
por medo a que dixesen que nos REPRESENTATIVIDADE estaba axudando por ser da sua 
corda, foi moi cutre conr:iosco, foi a PODEPENEIHARSE 
primeira vez que noo tivemos sub- · 

SEN PROBLEMA' vención. 

, 

• VICTOR MfGUEZ 

Prometedor futuro o que se lle 
albisca ao Oye Breogan tras a 
sinatura o pasado día sete, do 
convénio para a construción do 
novo palácio dos deportes. Dita 
palácio terá unha capacidade 
para · 5 .500 espectadores e se
gundo a Secretaria Xeral para o 
Deporte, será o mais moderno 
da Galiza. Con este acto, Gali
za confirma u·nha importante 
dotación de pavillóns cobertos 
nas. principais cidades, xa que 
alén do de Lugo, a remodela
ción do Sar é proxima, xunto 
coa vindeira inaguración do Co
lise_u coruñés. 

Orabén, non se confundan, 
esta primeira nova é unha ex
cepción ao caos deportivo gale
go e estatal. Recenternente en 
Sevilla celebráronse . os Cam
pionatos do Mundo de Atle
tismo en pista cobert; ante a 

·deficiente organización do mes
mo, así cómo en- referéncia ao 
estado das. obras do pq.villán 
dos deportes -duramente criti
cado pqlos correspondentes ex
tranxeiros-, o alcalde socialista 
Manuel d'el Valle comentou se
guro de si mesmo: "pero fué lo 
de Barcelona y nadie ·dijo na
da"; E é que se aqui tan o ridí
culo, imaxínense nos xogos 
olímpicos. 

Pero é que retomandÓ o de
porte pátrio~ as cousas non van 
mellar. Os xogadores do Ponte
vedra volveron iniciar unha fol- . 
ga polos retrasos do mes de 
Febreiro. O vice-presidente 
anunciou un contrato coa TVG 
para paliar a situación económi- · 
ca do clube. Pois ben, ante isto, 
desde ANT perguntámonos: -
Onde está ó presidente, que en 
tan delicados momentos non ta
la -nen cos xogé;dores? -Cando 

, deixará a televisión de funcio-. 
nar como un banco de crédito?, 
por último, cando a: cidade do 
Cérez se decidirá a apoi~.r á sua 
equipa? sol_ucionen estas per
guntas ou pechén a tenda. 

No Comité Nacional de Ar
bitro s as cousas anda por 
igual. O colexiado coruñas Gar
cía d~ Loza foi designado por 
segunda semana consecutiva 
para arbitrar o partido que o 
pasado 'sábado xogaron Caste-
llón e Atletic en yastalia. Esta 
inusual designación foi un inten
to oe favorecer aos bilbaínos, 
ainda que logo ·non lles serviu 
de nada. Señores do Comite 
NaCional, con todo o pouqo res
peito deportivo que nos mere-. 
cen, permítannos definirlles es- · 
tas tretas como unha manipula
ción da liga de futebol. · 

· Polo menos _na Europa as 
causas fanse rnellor pois na ltá
lia os árbitros serán profisio
nais a partir de 1993; medida 
que ignorada incompr.ensibel
mente dende as altas instán-· 
cías. 

Por certo, e con referéncia ao 
"Caso Obr.adoi.ro", a Federa
ción Basca de Baloncesto ven 
de facer público o seu apoio ao · 
cacique SUst no contencioso 
que _mantén cos composteláns. 
Polo que se ve, os dirixentes 
bascas, ademais de pelotas son . 
uns desvergoñados deportivos, 
pois lembremos que grácias á 
exclusión do Obra, o Askatuak 
de Donosti pudo ocupar a sua 
praza na 1 º B. • . 

-. \ 

- ,,..,, 

\ . 
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.NIACIONALISMOS EN EURO~PA 

Pa~~eHIÍI, 
46 anos. 

Tiña 30 anos no 
' momento de ser 
detido. Contaba con 
tres fillos de 2, 6 e 9 
anos. Era pintor. Non 

. asinou néngunha 
· · confesión. E o máis 

·indignado dos seis. · 
"Vou demandar até 
os collóns á policia. 
Quero que todo o 
mundo saiba o q_ue 
nos fixeron". 

Hugh Callaghan, 
60 anos. · 

Tiña 44 anos. Casado . 
· e cunha tilla, estaba 

no paro. É o que máis 
'. rnantivo a esperanza -
. de que se taria xusti
za. "A adrenalina 
estivo a tope esta · 
semana". · 

O fin deste encarceramento, 

Johnny Walker, 
55 anos. · ·. · 

Tiña 29 anos. Era pai 
de sete fillos dé entre 
2 e 1 O anos.-Traballa-. 
ba de conductor de 
grua da construción . 
Os anos na cadea · 
envellecérono moito. 
"Quero voltar a vivir 
cos meus en Derry. 
Estou tarta' e canso 

· de talar da miña 
experiénqia~. 

Richard Mcllkenny, 
· 57 anos. 

\ Tiña 41 e seis tillos de 
entre 6 e 17 anos, 
cando foi acusado de 
colocar as bombas. 
Mália a amargura que 
sinte arela disfroitar · 
da sua liberdade. 
"Quitáronme 16 anos 
e vou a· devolvermos. - · 

' A miña filia Maggie di 
que é imposibel, pero 
e.u dígolle míraine". 

Gerry Hunter, · 
44 anos. 

Tiña 26 ános . É o 
máis novo e o máis 
afectado pol¡;i cadea. 
Só aceitaba visitas da 
sua fam'ília inmediata. 
o's seus tres tillos 
tiñan entre 4 e 8 anos 
cando entrou no 
cárcere . Era pintor, 
pero estaba no paro. 
Non confesou ·e non 
habia probas foren-

. ses na sua contra. 

por equivoeación-,. coincide oo 75 .aniversário da. insurreción de Irlanda contra O$ ingleses 

·AliberaCiOn dos Séis de Birmingham · . -
. ler11bra q_ue o· problem_a irlandés segue sen· resolver 

O 21 de Novembro de emig'rantes irlandeses . 
. 197 4 estoupaban váíias Primeiro o tren até o porto 
bombas en duas tabernas de Heysham, no norte de 
do centro de Birmingham Inglaterra, e lago' a 
causando a marte de 21 incómoda travesia no 
persoas e feridas a outras buque con destino ao porto 
162. Aquel mesmo dia, de Belfast. Nunca 
cinco homes preparaban a acabaron esta viaxe, 
sua viaxe con destino a iniciada hai 6 mil días, xa 
·Belfast, seguindo a que foron detidos pela 
tradicional ruta dos policia. Ao dia seguinte 
Durante 16. anos, os que estive- Estes datos contrastan coas pa-

,, ron de reclusión, teimaron para labras do xuiz que presideu o xuí-
demostrar a sua inocéncia. A pa- cio en 1975, segundo o cal os 
sada semana foi a terceira vez condeaba a cadea perpétua após 
que apelaban contra as suas de ter visto as probas máis aba-
condeas. A apelación demostrot,J fantes da sua carreira contra uns 
que as declaracións autoinculpa- acusados. As sucesivas apela-
tórias de 1974 -que os acusados cións confirmaron o xuício orixinal. 
sempre defenderon que foran ex- -

Un erro precedido 
doutros moitos erros 

A saida da cadea foi eufórica. Cantos de simpati~antes irland~ses agardaban no exterior. Nada máis sairdi~ixíronse a uns micró
fonos instalados e, 11 médio da confusión, transmitiron ~ sua xenreira contra o sistema xudicial británico. Berros, cantos, e pu
ños erguidos e expreslóns como: "A todo porco lle chega o seu San Martlño", adlcadas aos ;esponsábels Ingleses. 

traidas a golpes- resultaron mani
puladas polá policia, o me~mo 
que outras probas químicas. As 
probas presentadas agora ama
san que a demostración de que 
usaraR explosivos era tecnica-

. mente repudiabel, pois o mesmo 
· resultado se obtiña do contacto 
con de~erxento cu cigarros. 

A liberdade destes se.is irlande
ses, tras 16 anos de cadea, luxa 
irremediabelmente á xustícia bri
tánica, pois este só .é o último 
caso dunha cadea de erras no to-

O gupo musical The Pagues di nunha das 
suas canció.ns, prohibida na Gra11 Bretaña, 
que houbo sesis . homes en Birmingham, 
en Guildlford catro I foron detidos, tortura
dos e concenados pola leí . ../ por ser irlan-

' d_eses nun lugar .e nun tempo non apro
priado. E nunca houbo un tempo prpício 
para os irlandeses . en 1 nglaterra. Desde 
que a raíz da Gr~n Famé, de meados do 

NEGROS" E IRLANDESES 
MÁNUEL Vl~AR 

século pasado, os irlandeses tiveron que dá PTA, de · preven - B · 
abandonar o seu país-póf miles sempre cións do terrotismo. AIXO A LEI P.T.A. TODO · 
atoparon na Gran Bretáña racismo e discrj- A lei non era unha .· ·i·RLANDES·E SO.SPEITOSO 

po de acus~ción 
como insultos á po
licia, etc.. Un tércio 
dos detido.s sono 
na Gran Bretaña. 
Os familiares e 
amigos non poden 
conquerir nengun
ha información so
bre os detidos. Es-

minación socigl · · . simples. medida con-
Neste §.écúro a maior onda de irlandeses tra o pánico, senón E PODE SER DETIDO 

· chegoúa Gran 'Bretaña nos· anos 50 des:. que aplicaba ao te-· 
· pois do fracaso económico da república de- . rritório inglés as leis DURANTESETE DIAS, 
· pendente.de Irlanda e do boom da postgue- existentes nos Seis XUNTO COA SUA FAMILIA E 

rra en lnglatera:Traballaron na construción, Condados (o 'Ulster· · ·. · · 
no metro ·-ou nas autoestradas, sempre en para os ·ingleses) e AMIGOS, E LOGO .POSTOS 
traballos mal pag9s. En moitas pensións e que lle daba á poli- · L .. 
l'ugares .de traballo podíase atapar .un letrei- cia poderes ilimita- ~ EN IBEROADE SEN 

. tes soerí perden os 
seus traballos e te
ñen que suportar o 
elevado ambiene 
hostil dos. seus vici
ños . . Non importa 

ro.que dicia non se-necesitan irlandeses · dos. Tanto é asi que NEGUNHA ACUSACION OU 
·· nen negr9s. Neste ambiente hostil era moi no ano 63 o daquela 
normal que se dese un alto índice de enfer-· ministro sulafricano EXPULSADOS DO PAIS 
midades mentais e de alco9lismo. · de xustiza declarou 

Se haLe;nigració.n, como a houbo no que "dé moi boa ga-
psado, é debido a que Inglaterra segue a · na cambiaria toda a 
colonizar Irlanda. De feito hoxe os irlande- · nosa lexislación (a Coertion Acts) por tlnha 
ses comparten con? emigrantes proc.eden- · só cláusula da Lei ,d~ Podéres · Especiais 
tes de Bangla Desh os níveis máis baixos para Irlanda do Norte". _ . 
de proprietários de casas e· os máis altos Baixo a lei.PTA todo irl.andés é sospeito-
dos que pasan as· noites baixo as pontes so e pode ser d~t~ido 'Clu~ante sete dias, 
de Londres e cos afro-caribeños os .traba- x.unto coa sua fam1ha e amigos, e lego pos-
llos menos cualificados. , tos en. liberda:de sen nengunha acusación 

En 1974 o IRA-lanza unha campaña de ou expl)lsados do país. Poden ·ser' retidos 
bombas en. vári?s cidades inglesas coa. jn- nos p.or~~s e aeroportos e s~n nengunha 
tención de aliviar a ·preséncia asfixiante do · exphcac1on non se lles permite a entrada , 

- exército na lrlan~fa do Nort9:--En dous pubs en Inglaterra. Calcúl~se nun~ 55.000 os ir-
. de Bifmingham marren 21 personas. Nun lan~eses que cad~ ano son interrogados e 
ambiente de histéria anti-irlandesa e a tan rettd<?S por horas cando .entran na Gran · 
só 17 horas das explosións, o governo la- Bretaña, dos que SÓ uns. 6.000 son detiqos . 
borista decide .implantar unha lei, a chama- e tan só 200 acusados; e aqui entra todo ti-

que fosen postes 
en liberdade sen 

·nengunha acusación, o feito de seren 
Irlandeses fainos culpábeis de ."'terrorismo" 
para os seus patróns e viciños. 

Pouco despois de a PTA pasara polo 
parlamento xa son detidas as· primeiras 18 · 
personas, todos irlandeses e acusados de 
''terroris·md': os seis de Birmingham,.os ca
tre de Guildford (que foron postas en liber
dade en 'Outubro de 89) e os seta~ mem
bros da famíla Maguire. Todos están agora 
en liberdade, menos o pai dun dos catre 
de Guildford que morreu na cadea sen que 
permitisen ·o seu tillo estar cinco minutos a 
SO?S con·e1. Todas van recebar agora unha_ 
compensación· econqmica, din que de case 

douscentos millóns de pesetas (os catre 
dde Guildford aínda non cobraron e xa vai 
para dous anos que sairon), pero ninguén 
lles v.ai devolver os 17 mellares anos das 
suas vidas. No 1984 estas medidas fixé
ronse estensíbeis ao "terrorismo interna
cional", coque comunidades como os ne
gros e outras minorias étnicas pasan a es
tar na mira da represión do Estado. E nes
te contexto represivo é o Estado e as suas 
forzas q\,Jen dictan o que é terrorismo ou 
non. Asi, durante a folga dos mineiros, no 
1984, o xefe da policia de Mancheser defi
niu aes piquetes como "terrorismo indus-
1rial". No 1989 a lei, que daquela era tem
poral e cada ano _pasaba polo parlamento, 
pasou a ser lei permanente e con noves · 
poderes e a sua misión segue senda, co
mo espuxo. un alto cargo do ministério de 

. · xustiza impedir que a comunidade ir/ande- · 
sa exprese o seu ponto de vista político e 
participe dun xeito norma/ na vid4 comuni
tária no Reino Unido. 

Hoxe, despois de firmar a sua liberdade, 
segue no seu pesto como se nada pasase. 

Mentres non se rache ese vínculo colo
nial e non se derroguen as leis represivas, 
seguirase silenciando e controlando aos ir
landeses e outras comunciades, como. os 
Sikh ou os negros. Mentres os sindicatos e 
os partidos políticos ingleses de esquerdas 
non admitan a realidade colonial de Irlanda 
e o racismo produtb desa realidaaes, se
guiran,se a producir casos com9 os de Bir-. 
mingham ou Guildford e, de !eito, prodú
cense todos os días. Calquer irlandkés que · 
sai unha noite a tomar urihas copas polo 
bairro londinese de Kildurn pode pasar vá
rios dias na comisaria de Paddington Gre..: · 
.en en celas especiais e lago postes en li- · 
berdade pero xa marcados para sempre .. • 
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Bllly Power, 
45 anos. 

Tiña 29 anos e catre 
tillos de entre 3 e 8 
anos no ·momento da 
sua detención. A.o · 
igoal que Hunter era 
pintor, pero estaba· no 
paro. "Non quero ser 
coñecido como 
membro dos Seis de 
Birmir:1gham. Taremos 
que facer cada un a 
nosa própria casa". 

prenderon en Birmingham ao 
sexto irlandés: Hugh 
Callaghan. Oeste xeito 
empezou o tráxico encontro 
coa xustícia británica que 
arruinaria as suas vidas e as 
das suas famílias. Foron 
acusados de formar parte 
dun comando do 1 RA e de 
seren responsábeis da morte 
de 21 persoas. 
cante ao tratamento de sospeitosos 
de terrorismo. Os denominados 
Catro de Guilford, por exemplo, pa
saron 15 anos no cárcere e os Se
te Maguire, acumularon décadas 
na cadea. 

A resolución xudicial , retrasada 
ante as dificuldades da xustícia bri
tánica para aceitar o golpe, recoñe
ce a inocéncia dos acusados, a fal
sedade das acusacións e o carác
ter rufianesco de policías e tribu
nais ingleses que torturaron, inven
taron probas forenses e condearon 
a seis persoas cuxo único delito 
era ser traballadores emigrados, · 
nacidos na Irlanda ocupada polas 
tropas británicas. • 

NEGOCIAR, 
EN LITUANIA 

COMO EN 
IRLANDA 

JORDIBIGAS 

A presente resolución xudicial pode 
ser decisiva para que as autorida
des británicas recapaciten sobre a 
necesidade de abrir negociacións 
co movimento republicano irlandés, 
dando lugar á posibilidade a un alto 
o fago e ao recoñecemento dos de
reitos do povo irlandés. 

John Major, primeiro ministro bri
tánico, ao recoñecer á República de 
Lituánia, deu un paso moi importan
te. Polo momento a expectación é 
grande e Gerry Adams, . presidente 
do Sinn Fein, pediu o traslado· dos 
presos de guerra irlandeses ·ás ca
deas da República. 

Este luns de Páscua conmemóra
se o 75 aniversário da insurreción 
armada· que abriu as portas á inde
pendéncia dos 26 condados do Sur. 
O futuro dos seis condados do Nor-
te .podaría recebir un pouco de es-· -
paranza neste ·aniversário. Du_blin e 
Londres deben recoñecer que a 
guerra non vai rematar até que as 

·causas do problema non se resol- . 
.van e que non cabe agardar a ren
dición das forzas insurxentes. • 

E gin 

'/ 
. --

_JlORBACHOV DEBERIA VER NO NACIONALISMO 
. UN FACTOR POSITIVO . 

XULIORIOS 

.xia, Moldova e Arménia. O ú~timo texto era 
aprobado uns días aAtes da consulta do pa
sado domingo, e Azerbaidzhán, unha das 

· .. Repúblic~s participantes nas discusións, -.ne
gáb~se a asinar o texto resultante. En princí
pio, pois, seis das quince Repúblicas non 
concordaban con Gorbachov na concepción 

O ·protagonismo e a-adesión popular que as 
reivindicacións nacionalistas teñen ·adquirido 
ao longo dos derradeiros me.ses, serven na 
actualidade de fundamento a unha irracional 
campaña de desinformación na que o nacio
nalismo é r~iteradamente . caracterizado en _ 
termos negativos e sinalado sempre como 
causa de todo tipo de males,. desgrácias, pe
rigos e ameazas. N_acionalismo pretérídese 
converter en sinónimo de desintegración, pri
mitivismo, egoísmo e insolariedade, de rivali
dade tribal, de movimento social reaccioriário 
en 9efinitiva. A .argumentación, ás veces cua
si apocalíptica, . utilizada por Gorbachov para 
pedir o si no referendo incorpora lamentábel
mente alguns destes estereotipos. . 

litando un amplo debate. A própria pergunta . 
como alguén dixo, é en si rñesma, unha au
téntica matrioshka no sensó de incluir várias 
cuestións diferentes que van mais alá da de
cisión sobte o xeito de organización estatal. . 
Por non falar das cuestións próprias qu.,e ca- . 
·da República _eñgadirá á pergunta oficial. To- ' · 
dos estos factores son sen ·dúbida. o suftcien.: 
temente evidentes e importantes como para 
influir na orientación do voto. 

Ainda admitindo que o autoritarismo é 
compañeiro de viaxe do nacionalismo en Re
públicas como a Xeórxia de Zviad Gamsajur
dia en relación aos osétios do Sul, como ta
mén fara en Lituánia en relación á minoría ru
sa, hoxe obxecto dun trato escrupulosamen
te respeituoso; ainda recoñecendo que nal
gun caso o nacionalismo é acompañado de 
proxectos sociais e económicos que alonxan 
a perspectiva dunha verdadeira emancipa
ción en todos os sentidos como poidera 
acontecer no caso lituano, non son razóns 
suficientes para xustificar a obstaculización 
desde Moscu do exercício do direito á sobe
ranía. Deberán ser os cidadáns de cada un
ha destas Repúblicas os que fagan a sua . 
própia opción, resolvendo eles mesmos os 
seus problemas e contradiccións, sen impo
sicións, ben ou mal intencionadas, proceden
tes de fóra. A atitude do Kremlin hácia as de
mandas nacionalistas dalgunhas Repúblicas 1 

influe negativamente e indispón a adesión 
social a calquer proxecto socialista e fomenta 
os ánimos antisoviéticos. ' 

Na URSS, un Estado-continente várias ve
ces a Europa cornunitária, o problema nacio
nal pasou a ocupar o epicéntro das reformas. 
Incluso a posta en práctica de calquer _pro
grama económico pasa inexcusabelmente 
pola adopción de acordes e a búsqueda de 
solucións aos contenciosos do Centro coas 
Repúblicas e destas entre sí. Desde a ·decla
ración de independéncia da Lituánia procla
mada en Marzo do pasado ano, pouco tem-. 
pos despois precisamente da visita de Gor
bachov a Vilnius, todas as Repúblicas, unha 
tras outra, aprobaron diferentes declaracións 
de soberania que nembargantes non resu
mían en todos os casos un mesmo e idéntico 
sentido. Incapaz de frear estas aspiracións o 
Kremlir1 reaccionou nun noble senso: por un
ha banda admitindo a obsolescéncia do Tra
tado da Unión de 1922 e asumindo a conve
niencia de elaborar un novo Tratado; e por 
outra, lexislando en matéria de secesión (leí 
do 3 de abril de 1990) regulamentando o di
reito previsto no artigo 72 da vixente C~msti
tución soviética. 

Ambas as duas respostas teñen un fio con
ductor comun, a defensa da unidad e integri
dade do actual Estado, por riba. de calquer 
outra consideración. A lei de secesión esixe 
nada menos qúe o voto afirmativo do 2/3 da 
totalidade do censo eleitoral, non dos votan
tes, para poder aceder legal e constitucional
mente á independéncia. Ademais e?tablece 

· un periodo transitório de ci'nco anos, admitin
do a posibilidade de que no derradeiro, un 
10% do 'censo poida prantexar nc;>varriente a 
repetición dó referendo. En definitiva, a lei 
non pret!3nde regulamentar o direito demo
crático a independéncia, ~enón integrar na 
medida do posíbel tal eventuálidadfe no sis
tema, simultaneando a inadmisión de calquer 
prantexamento rupturista co establecimento 
dunha "carreira de obstáculos" que dificulte a 
sua plena ' efectivización~ ordenanc;fo legal
mente os impedimentos. 

Poi.o que respecta ao Tratado da Unión, a -
sua redacción naceu viciada. Os paises Bálti
·cos, desde a perspectiva de Moscú os máis 
directamente involucrados e polo mesmo 
éhamados a participar, refutaron calquer po
sibilidade-de. comparecer na sá Granovitaria 
do Kremlin, onde tiñan lugar as reunións. Pe
ro ·non fonron os_únicos. Ao longo do proceso 
e na etapa final de elabQr~ción tamñén esti
veron ausentes outras tres Repúblicas: Xeór-

mesma da Unión,e outra, admitindo a posibi- . 
lidade dunha Unión, discrepaba ria plasma
ción, no coritido concreto co que e,sta se pre
tendía definir. Ainda gañando o referendo en 
termos cuantitativos, poderia Gorbachov nes
tas circunstáncias impoñer o Tratado da 

. Unión ás Repúblicas que non o aceitan? 
O referendo do dia 17 .é" unha peza máis 

daquela estratéxia de defensa do Estado uní:. 
tário. Gorbachov, o PCUS, as Forzas Arma
das e os ótganos de seguridade pretenden 
instrurnentalizar uns resultados, que agardan 
positivos, para dotarse da suficiente cobertu
ra dernpcrática que lles facilite a posta en 
práctica da sua política ante unha adversida
de que goza de ampla lexitimación. Pero a 
consulta en si mesma non ten senso pola 
simples e evidente razón de que non resolve 
nada. Que pode resolver se as Repúblicas 
"rebeldes"· a boicotean, e nas máis belixeran- . 
tes seus habitantes expresaron ·xá de xeito 
contundente a sua vontade independentista?. 
Ainda convencido de que o direito de autode- . 
terminación dos povos senda un direito de-

Por outra banda Lituánia; Estónia e Letónia 
celebraron con anterioridade a~ suas pró-

·,Prias consultas. O domingo, a abstencipn e .o 
fraude foron .os protagonistas· nestas Repú
blicas. Como repercutirán no Báltico os resul
tados do referendo? Sentirase Gorbachov o 
suficientemente lexitimado como para-propi
ciar a adopción de m·edidas extraordinarias 
(administración presidencial directa) a epsa
res da inequívoca vontade independentista 
expresada nas urnas? Que pasará coas con
vocatórias de consultas similares a realizar 
en Xeórxia o 31 de Marzo e en Aménia o 21 
de Setembro? ./ · 

O referendo, ineficaz, · ta~ como foi prante
xado, para resolver o problema nacional, se 
permite pola contra medir as forzas de Gor- · 
bachov e Eltsein. E outro .Pulso presente nes
·ta -consulta. A tens.ión entre os dous líderes, 
permanente desde o ()utono :pasado a conse
cuéncia da falla de acordo no programa eco
nómico dos 500 días, .expenmentou un notá-· 

, bel auxe desde a convocatórisi do. plebiscito. 
- ------...-------- leltsein pretende desplazar a Gorbachov do. A ATITUDE DO KREMUN espácio centrista hacia posicións conserva-

. doras, promovendo desde-a presidé:icia da 
HACIA AS DEMANDAS Federación Rusa unha operación alternativa 

NACIONALISTÁS " ·· a partir dun -novo centro -aglutinado ao seu ., 
redor e de sectores de Rúsia Democrática 

DALGUNHAS REPUBLl_CAS dispostos a configurar unha alternativa políti-

INFLUE NEGAJIVAME"''TE E · ca e organizativa própria de corte socialde-
. J-~ mócrata. A situación do líder soviético parece · 

INDISPON A 'ADESION cada dia máis'delicada. A fragmentación e a 
· .riqueza de matices · actualmente existente na 

S_QCIA~ A CALQUE R · _política ,soviética. impide realizar calquer afir-
-PROXECTO SOCIALISTA E mación categória pero é evidente que as crí-

1icas á sua xestión sucédense e o desgaste 
FOMENTA OS ANIMOS do .seu liderazgo á cada dia malar. Non pare-

ANTISOVIÉTICOS . ce nembargantes posíbel actualmente.outra . 
alternativa que nori conte co respaldo ao 
PCUS, das Forzas Armadas ou dos. órganos 
de se.guridade. leltsein non goza de confian
za nestos sectores que ven no seu populis
mo e demagóxia unha auténtica ameaza pa- · 
ra a estabilidade do país. 

mocrático non precisa para o seu lexítimo 
exercício de revalidación popular algunha, 
podería ser admitido o referendo como un 
instrumento de lexitimación máis a efectos de 
evidenciar externamente a inequívoca vonta
de dos habitantes dunha nación determina
da. Pero qué sentido ten perguntarlle . aos ru
sos se admiten, poñamos por caso, a inde
pendéncia dos Bálticos? Ten acaso sentido 
que os españois decidan se Galiza ha ser ou 
non independente? Porcentualmente; na glo
balidade, a opinión das oµtras nacionalida-· 
des é intranscendente a efectos do· resultado 
final. Son os rusos en definitiva quen deciden 
se "apoian a conservación da Unión S_oviéti
ca como unha federación renovada de repú
blicas sol:>eranas e iguais en direitos, nas que 
se garantan os direitos e liberdades das per
soas de todas as nacionalidades". Ademais 
de inútil politicamente, é asimétrico en ter
mos democráticos: mentras que para a sece
sión esíxense os 213 do censo eleitoral, para 
conceder validez aos resultados deste refe
rendo bastaría o voto afirmativo dun 26%. 

Pero ademais de non resolver o referendo 
'sementa unha terríbel confusión·. Descoñéce
se por exemplo algo tan importante como o 
valor, consultivo ou vinculante, que sé vai 
atribuir aos resultados. Descoñécese calé o 
contido real desa Federación renovada pro
. posta por Gorbachov. Supoilse qüé efectiva-
mente é o Tratado da Unión aprobado hai 
uns dias por oito .Repúblicas. Pero non é sé-· 
rio convocar un referendo destas característi
cas, similar en moitos aspectos ao da apro
bación dun texto constitucional sen apresenr 
tar os seus párrafos á opinión pública posibi-

Os dados que se coñecen á -hora de redac-
tar á.hora estas notas apontan a un trunfo li
mitado e con moitas dificultades, das teses · 
de Gorbachov. Unha victória por reducida • · 
marxe que cri~rá ainda máis dificultades ao 
IJder soviético. Haberá que agardar a coñe-
cer os resultados por Repúblicas para valorar 
máis axeitadamente os seu significado pero 

-advírtese un importante nivel de compren
sión das reivindicacións ·nacionalistas. lelt
sein confirma unha considerábel audiéncia 
eleitoral que semella asegurarlle o éxito da 
sua . proposta de eleición da Presi9éncia da 
República Rusa por sufráxio directo e univer
sal, cuns resultados excelentes na capital ... 
moscovita. Estos resultados ser~nlle de gran 
utilidade para enfrentarse á moción de cen
sura ·contra a sua xestión que debatirá o Par
lamento Rus_o p próximo .28 de Marzo. · 

En definitiva estas tendéncias. confirman a 
situación de ·bloqueo que vive a Unión Sovié- • 
tica, cunha significativa e crecente. reducción . 
da influéncia do PCUS: Indican unha ampla 
fragmentación. da opinión social que esixe ao : 
mesmo tempo un xeneroso~sforzo de enten
dime'ílto que posibilite a superación da actual · 
crise. Afirmán a imposibilidade de construir 
ese socialismo democrático que pretetíde. 
Gorbachov sobre a base da negación dos di
reitos nacionais. As autoridades soviéticas 
de.ben convencerse de qaen non ten porqué 
ser necesariamente máis desestabilizador o 
recoñecimento que a negación de tales direi
tos. Pero cunha diferéncia fundamental: só ~ 
no primeiro caso se,estar~ en condicións de 
evitar máis traxédias. . • 

XÚlio Ri~ é membreo da Fundación Galiza de EstudoS • 
- lntemacionais 

,, 



(~ 

/.-

-'t" ' 

¡. 

Empntaa Xornal,lstlca Editora: Promocións Culturais Galegas. 

'eons811o de Admlnlstracl6n. Presidente: Fra_ncisco Carballo. Vice-·. 
Presidente: Aptón Femández Sánchez. Conselleiro Del.egado: Xosé · • 
Femández Puga. Secntürlo: Pancho Torrente. Vogale: Modesto Solla, . 
Manuel Veiga. Fernando Cuñárro. Cesáreo Sán~hez , Pancho Torre.nte.Xose . 
Mª Oobarro. Xosé M' Salgado. Norberto Tabares. Carlqs Xohan D1az e 
Xoaquin Acosta. 
Director: Alfonso Eiré López. 
Redacción: Gustavo Luca de Tena. Manuel Veiga. Xan Carballa. 

Correspondentes: Antón Prieto. Miguel Rodriguez BertoLo (A Coru~a). Lois 
Castro (Ourense). Xosé Manuel Pérez (Compo~tela) . Enrique Sanfiz. Maria 
Xesús Arias (Ferro!). Francisco Arrizado (Lugo). Xosé Castro Ratón 
(Vilagarc1a). Xallier Canosa (Bergantiños). Antón Malde (As Mariñas). Anxel 

· Rosende (Ortega!) . Desiderio Martinez Silva (Deza) . X.M. Suárez Estévez (O 
Condado Baixo). Thierry Lorenzo (O Condado Alto). Monlse Álvarez (Baixo 
M1ño). Hernán Naval (A Mariña). X. López Témez (O Bierzo). Gustavo · 
Docampo (Valdeómis) . Pablo Naseiro (Terra ,Cha) . Xose Carlos Villar (O 
Barbanza Norte). X. M. Santiago Cagigao (O Barbanza Sul). Manuel Diaz 
(Melide). Xosé Ramón Castro (O Carballiño). Xavier Castellanos (A Estrada). 
Pepe Re1 . Joseba Macias (Euskadi). Alberto Cruz. Tere~a Toda(Madrid). 
Joan fletana (Barcelona) . Maribel Lugilde (Asturias). Gorn;:alo Nuno (Porto). 
Deportes: Víctor Miguez (Santiago). Rodolfo Dacuña (Vigo) . Cultura: .Lino 

, 1 

A!fOSA!DllA 
PERIÓDICO GA~EGO SEMANAL 

Bi axe (Lugo). Xavier'Fernández Mateo (Ourense), Manuel Carballido Música: Xoán M. Estévez,.Xico Peña, Xoán M. Carreira. Arte: Fernando · 
(Madrid). Ferro, Fernando M. Vilanova, Xavier Seoane, L. Casado Cadar~. Cine: 

Colaboradores: Manuel Hartas Vilanova. Antón ~aamonde. ~a~uel Ri~as. ~l~~~~~o Ly;~~~~~l~~s~i~:\~:~~~~~~a~~",,';1~~~~~~ºt ;~~~:;:~~;:~s 
Margarita Ledo Andión. Xosé A. Gaciñó. Xurxo Estévez. Xesus Vega. Cesar Torres. · · 
v arela. Xosé M. Salgado, Suso Piñeiro . Domingos Prieto, .Alfonso Rivas,. 
Vi tar Vaqueiro , Antón Mascato. Manuel Lueiro Rey. Francisco A. V1dal . ., 
Carlos Oliveira. M. Forcadela, X.L lglésias. Internacional: Xu lio Rjos. . 

"Fernando Carballa . Mariano Aguirte. Carlos Tai bo. Manuel Vilar. Eric 
Ducheteau . Carlos Duram. Xesus Cambre Mariño, Begoña Moa, Juan Carlos 
M. Betelu. Ecotoxia: M. Chouza, R. Cid, C!lUS Bello. Deportes: A.Rivera. 

Humor: Xesus C-;,mpos. X.X. Piñeiro Cachón. PsicolÓxia: M. Fernandez 
Blanco. Libros: Xesus González Gqmez, Xosé M. Eiré, Miro Villar. Miguel 
Vezquez Freire. Xosé M., Millan. J.A.M .. Xaquin Agulla. Bernardina Graña .. 

. . . ~ 

Fotografía: An xel Iglesias, Chus García, Mancho Rama, X._ Marra, Che, X. 
M. Fonlán. X.L. Diaz. Nelson Gómez. Mancho Iglesias. Alexandra Diaz. Xosé 
Luis Suárez Canal, Manuel Sendón" Tino Viz, Xosé M. Alban, DelmiAlvarez, 

· Tachi Ca~tro, Voz . .tJoticias. · 

llustració.n: Xosé Lois, Pe"pe Carreiro. Cali, c'alros Silvar, FerreirO, Feto . . 
Xulio Gaioso. Anxo Baranga, Tc:!kio . . Hermida. 

Axéncias: Novosti, ADN_. Prensa Latina. · 

. !, 

Deseñb' Gráfico e Montaxe: Xoselo Taboada. Guillermo Gómez, Carlos 
· Soaxe, 
· Fotomecánica: Ramón Brea Salgueito 

Corrección Lingüistica: Fernando Carballa. 

Publicidade: Xosé Fernández Puga (Director), Juan Louzan (Madrid - Tell.: 
_ 0~~~~ . 

Suscripcións: Blanca Costas. 
Promoción: César Pazo~. 

Dirección e Administraci6n: Rua Ponteve(!ra, 4"5' {36201 Vigo) -
Apartado de ,CoiTeos 1371 (36260 Vig.o) - Teléfonos::Administración, 
Suscripcións e Publicidade (91!6) 43 36 30 Redacción (96.P) 43 36 66. Fax 
(966) 43 36 24. 

Imprenta: E'. C. C-3 1956. 

Dep6slto Legal: C-963-1977. 

ISSN:· 02-13-3105. 
. A NDSA TERRA non se identifica necesariamente coa artlgos de 

opinión publicados nas suas péxinaa reepeitando a indepe~ncla 
dos seus autores; non se mant•n correSt>ondéncla sobnt orlxinals 
non solicitados. Está pennitlda a rep'roducl6n eempre que ae cite • 
procedéncia. ' · 

~~~~--~~~~~~(_ ~-------~~~~---,--~~~~~~~-

CARTAS 
OLEIROS E A OBXECCION 
DE CONCIÉNCIA 

Na ANT nQ 465 aparece um arti
go titulado _¡¡Oleiros : \Jn concello 
pion'eiro na loita pola paz. Nó 
mesmo di-se que o concelo tem 
"umha liña de actividades desti
nadas aos obxectores de con
ciéncia, tanto aqueles que opta
ron por esta via como de infor
mación aos xóv~nes que podan 
estar interesados. O .concelheiro 

· que se nos apresneta como res.
ponsável das actividades relacio-
· nadas coa paz, a objecf1om de 
consciencia e a loita contra o ar
mamentismo, Guillermo Fernán
dez Obanza, áfirma que "lsto 

· nori quer dicer que o traballo pa
la insumisión non sexa necesário 
·e que rexeitemos a potenciación 
-desta via". -

-No momento de escrever es-
t~s linhas tenho ao lado oo cita
do artigo L!.mha carata que aca_ba 
de chegar-me da "Oficina para 
La Prestación Social de los Ob
jetores de Conciencia" via minis
tério de Justiza que di . o seguin-
te: · 

... El Responsable del Programa 
o Centro Ayutamiento de Olei "' 
ros, depéndiente de la entidad 
Ayuntami.ento de · Oleiros en co
municación de fecha 21-9-90, ha 
puesto en conocimiento de esta 
oficina lo que sigue: 

D. César Martínez Péresz con 
nº de expedient 890/592, que 
debía efectuar su incorporacióri 

, a este destino el dia 18 de sep
tiembre de 1990, no la ha efec
tuado en el dia de la fecha. 

Para el esclar:ecimiento de es-
. tos hechos, que por su propia · 
naturaleza y circunstancias pu
dieran generar eventuales res
ponsabílidades penales, y ·como 

~·. 

o 

-TOKIO 

' colabore con a aplica9om da · 
l.O.C., lei que segue a mantera 
conscripgom, -segue a_quitar pos
tas· de trabalho com a PSS, va
leira a Objecgom de Consciencia 

~do seu contido antimilitarista (le
gitima 0 -Ser:vizo -Militar Obligató-· 
ria) e no·m reconhece a mesma 
como direito fundamental da 
pessoa. 

CÉSAR MARTÍNEZ, lnsubmisso. 
(Compostela) 

Sociais da Conselleria de Traba
llo. 

Esta vez, a COGAMI meteu a 
pata, é dicer: nestas · Xorr\adas a 
participación do próprio afectado 
foi nula en toda a sua extensión. 
Non se poden facer Xornadas 
para as Asistentes Socíais dos 
Servícios Sociais de Base dos 
Concellos da· Galiza (a maior 
parte dos asistentes) cando non 
son máis que meras "axéncias" 
·de xestionar pensións, LISMIS, 
etc., hai que darlle outro· xeito á 
integración do· 'discapacitado na · 
Gal iza. · 
. -Coido que ten que haber algo 

para o próprio di~capacitado , 
non sementes que nos talen de 
Pensións, Salário Social, LIS
MIS, etc., porque como dicia 
cando. estaba no CRMF de Sala
manca nestas mesmas páxinas, 
que estas prestacións as rece
ben os próprios familiares sen 
que o próprio afectado vexa un 
puto peso. 

Pero volvendo ao tema que 

A TRAXECTORIA 
DE JUAN MATO 

P.ou~o tempo despois de- se ter 
produzido o cessar-fogo no Gol
f() P,érsico, pudem ver no "Tele
diario." da T-VE o director-geral 
de Protecgom Jurídica do Me.nor, 
Juan Mato, e pensei para mi'n , 
num calafrio, "onde toche parar, 
companheiro". Se ainda parece 
que foi or:ite quando militavas em 
Larga Marcha-Información 
Obreira- esse andava naquela 
altura por Compostela a estudar 
Pedagogia- e lias Lenine e Mao 
Zedong! Agora parece que che 
atrai mais o "Programa 2000" do 
que o "Livro Vermelho", mas por 
aqueles anos dedicavas muitos 
dos teus esforgos a criticar antes 
que o reformismo do PSOE 
-onde estava esse partido?, 
que era? -o revisioni$mo do 
PCE. 

Entre nós : suponho que quan
dó Matilde Fernández nom te 
controla farás algunha que outra 
chamada a Paca Sauquillo, a lí
der pacifista do PSOE. Como se 
passa Felipe com de Morón, 
-dixo-che um dia, imagino. 
Agora que as causas se calma
rom podedes reunir-vos para fa
zer o balango da unificagom 
PTE-ORT. Ouantos atingistes al
tos cumes ou modestos carguin
hos polas bandas do PSOE? A 
propósito, de quem vos sentidas 
mais perta: do almirante ou dos 
demitidos em Cultura por assina
rem o docuemento que tu, sem 
dúvida, non subscreveche? 

1 actuación previa de carácter in
formativo, dispone usted ·de diez 
días hábiles para poder .Presen
tar antes esta Oficina .o ·cualquie
ra de las restantes autorizadas 
por el Art. 66 de la Ley de Proce..: 
dimient(} Administrativo- las 
alegaciones y justificaciones que 
a su dercho convengan. 

evidente sendo el conhecedor da 
minha negativa expressa a reali
za a Prestagom Social Substitu
.tória (mandei-lhe umha carta de 
negativa o 18-9-90) ou seja, sen
da eu um insubmiso. Atrevo-me 
a dizer, e com· conhecimento de -
causa (conhecimento com' regis
to de saída do ministério de Jus
tiza a 26-2-91 ), que o trabalho· 
pola Paz que está a levar o Con- · 
celho de-Oleiros queda em en
tredito pola atitude de umha pes
soa que publicamente se lava a . 
cara ciante ·dos insubmisos com 
umhas declara9ons mais conci
liadoras que sinceras, mentres 
está a colaborar mediante a de
lagom com a repressom -que es
tá .a exerce( o Estado sobre o 
movimento de lnsubmissom e 
tendo em canta as recentes -con
denas a insubmissó.s á PSS (2 
anos, "'4 meses e 1 di.a). 

AXUDAS TÉCNICAS E 
DISCAPACITADOS. 

Máis -unha vez, asistiamos en 
Santiago de · compost~la o pasa
do 2 de marzo.ás "Pr:imeiras Xor
nc~das sobre Discapacidade e 
Novas Tecnoloxías" celebradas 

_no · :'Hotel Santiago Apóstol" da 
1 capital de Galiza. Estas Xorna

das foron organizada~ pqla Con
federación Galega de Minus
válidos (COGAMI) en colaboura 
coa Dirección Xeral de Sérvídos 

. estou tratando neste artigo, o 
discap~citado galega, e sobre to
do o que víve na zona rural da 
Galiza, non está o alcance de 
estas Axudas Técnicas que nos 
estaban ofertando casas comer
éiais tales como: IBM, dlivetti, 
etc.; nestas Xornada~ pasadas. 
Cando nos Plans de Axudas in
dividua~s da Consellería de Tra
ballo e Servicios Sociais desti
nan un baixo orzamento nestas 
prestacións, chega a hora de so
liéitálas, e sempr~ se esgotan os 
01·zamento_s que levan estes 
Plans. Sempre nos _contestan 
aos discapacitados coa mesma 
léria de senipre: "Por fafta de 
presupuesto, no podemos con
cederle la ayuda que ha solicita
do, puede volver Vd. a solicitarla 
el· próximo _año". 

Cando estamos a asistir á cri~
ción do C0nsell0 Galega de Ser
vícios Sociais, pido desde estas 
páxi.nas que a COGAMI non se
xa mera comparsa da Adminis
tración dá Xunta de Galiza, e rei
vindique coas suas forzas ·os di
reitos de cidadáns que somos os 
minusválidos da Galiza. 

O dia que saiche na televisión 
nom se che notava nada o sota
que galego, galopiml Além disso, 
meu infeliz, vejo que já nom a 
forma galega do teu nome, como 
outrora. E sae o que é um en
gaf1o? Em que se diferencia de 
um B-52? 

Bom, pois a partir de agora ca
da vez que ouvir talar de "pro
tecf1om jurídica do menor" lem
brar-me-ei das crianc;as-carvom 
que saíam do refúgio de Baga
dá. 

... 

Posto este texfo a carom das 
declara-ºons do "Responsable 
del programa o Centro" (Fdez. 
Obanza) o meu ·desconcerto é 

·u 

Fago-lhe um chamamento ao 
concelho de Oleiros para qae de 
forma inequívoca -se declare 
concelho _anti-militarista, e nom 

VICENTE ABELEIRA 
(Serra de Outes) 

MANUEL ANTONIO RODRIGUES 
(Compostela) 

Andando a Terra 
Unha escohna. dos mellores traballos xornalístlcos de 

Manuel Maria realizada por M. Pilar Garcia Ne~o e. 
Miguel Mato Fondo 

I 
./· 

·~ 



. ".,¿.-

G ~o . . ·. . 
u1e1r -
CULTURAL 

ANOSATERRA 

Os Diplomátic9s. O grupo que editará o primeiro disco 

Antón ReiXa: "Non estamos sós ·na galáxia" 
Fundación Resentidos iníciase como selo discográfico' para novas .grupos 

• MANUEL VEIGA 

'~Foi pasar de crer que estabamos sós a ver que isa non 
era certo", sinala Antón Reixa. Durante a realización · do 
programa Sítio Distinto vimos que no~ só habia 
conxuntos que cantaban en galega, senón que alguns 
conseguiron interesarnos". Fundación Resentidos 
iníciase agora como selo discográfico destinado a poñer 
en disco o pop de batea, no que xa s,e cantan catro 
grupos dados a coñecer no programa da TVG. Os 
Diplomáticos de Monte Alto serán os que inícien a x~_ira, 
cun longa duración antes do verán. 

Video Esquimal, a outra faceta do 
multimédia que rodea a Antón Rei
xa, ven de editar unha fita de video 
con catro éxitos do pop de batea 
gravado no programa televisivo 
Sítio Distinto. Conten os temas 
"Os frigoristas" de Os Diplomáti
cos, "Michael Lários" de Os Ver
galludos, "Un home animal" de Os 

Kinindiolas. e "Desorde na ria" de 
Koros i danssas. 

Pero a iniciativa fundamental é a 
levada por Fundación Resentidos · 
que inaugurará o selo discográfico 
editando un longa duración dos co
ruñeses Os Diplomáticos, grupo . 
do enxebre bairro de Monte Alto. 

"Unha das partes do_programa · 

Catro grÚpos, catro estilos 

O m.áis característico dos catro grupos que compoñen até agora o 
denominado Pop de batea e que cada un deles posee un estilo- próprio, 
moi definido, nada <loado de.conseguir e que moitas veces se estende a 
ámbitos máis alá dos musicais. 

Os Diplomáticos de Monte Alto. Arroutada pan-galaica· e pulo 
poderoso. Defenden & sua pertenéncia a un l?airro coruñés qu~. non é de . 
.señoritos. Encabezados por Xurxo Souto. Son os de ma1s amplo 
repertório e máis estruturado. Cultura de rock e pachanga. A X((nte do 
campo emigra á cidade. Non terian demasiados ~roblemas para gravar 
en calquer compañia. · 

Ós Vergallud.os. Ta~én son da Coruña. Anarquistas até os miolos. 
Insumisos. The Pogues con gaita. Duros. Punk de pandeirada. · 

Os Kinindiola. Estilo e concepto. Os máis refinados· e cosmopolitas. 
Cuidan : a posta en escea. Son de Compostela. O cantante e Xelís de 
Toro, escritor de novela negra e editor. . 

Koros i D'anssas . . Os .máis pop. Contrabandean cos ritmos, pop, funki, 
beat. Son de Afousa. Cantan que alegria, desordena ria. 

de televisión, Sítio Distinto, era a 
presentación dun grupo de pop
rock que cantase en galego. A mi
ña surpresa foi, comenta Antón 
Reixa, qu-e non só había, senón que 

. alguns tiñan certa calidade". 
En Galiza existen somente ou

tras duas compañías discográficas 
·e a labor non é doada. ~'Ter uQha 
compafiia é importante, sinala Rei
xa. A nosa non será só de pop". 
Fundación Resentidos tam~n non 
parre de cern: "Pola nosa experién
cia como grupo teremos máis posi
bilidades de asinar contratos de 
distribución por aí fora". 

Ademais dos grupos xa mencio
nados, Reixa ve 'POSibilidades nou
tros como o monfortino Yelow Pi
xbliña; óu os vigues'es Qs Piores· 
que posibeJmente graven pronto. 

O interés de Reixa taroén se
orienta a outros casos, como~osde 
Maria Isabel e Mi'rian, "pop máis · 
comercial, pen;> que non está mal e 
resulta renovador". 

Para o lider· de Os Resentidós 
"fói pasar de pensar que estábamos 

· sós a ver que non era certo". Nin
gun <lestes grupos utiliza o galego 
coxunturalmente para algunha .gra-

. vación, s_enón que é o seu idioma 
habitt.Íal de traballo. Esta foi unha 
das preocupacións de Antón Reixa 
que se viu cumplida. 

·U nha indú_stria 
moi selectiva 
"É ·un momentó gifícil para edi-

' tar", sinala Antón Reixa, agora a 
indústria é moi .selectiva. ºA iso·hai 
que engadir as pegas que poñen ás 
gravacións en galega". Tamén é de 
ter ·en conta a escasa diversifica-

. ciÓn existente na música actual, o 
que dá lugar a q~e "sexas disco de 
ouro ou pases case.desapercibido". 
Neste cont€xto, Fundación Resen
tidos sae a abrir brecha e a forne
cer ·de posibilidades , a novos soni-· 
dos; máis alá da reiteración que 
patrocinan as rádios. _- • 

• Última .convocatórla dos 
Prémfos Leliadoura -de Poe
sia ·e Arlequin de Teatro._ A 
Editorial Sotelo Blanco ven de fa
cer público que ésta IV Edición é 
a últírria na que convoca os certa
mes ·que na última convocatória . 

. levaran Xosé Cermeño e Inma 
Souto. A razón esgrimida polo 
editor ourensano é o. exceso de 
convocatórias que hoxe se reai~
zan no campo l!ter!ÍJio . . 

. O anúnc10 ltvo lugar durante _ 
unha rolda de prensa na que Ma..: 
n·uel Outeiriño apresentou o seu 
traballo de {ecopilación do inédi
to de Vicente l\isco Las tinieblas 
de Occid~nte e Xosé. Luis Mén
dez Ferrin o número 5 da revista 
A Trabe de Ouro. 

A Colección Leliadoura de Po
esía é ·Í.m dos grandes .éxitos da 
editorial que é a que canta.no seu 
fondo coa edición Ínáis impor-· 
tante de poesia u-os fondos edito
riais galegas dos últimos anos. 
Olegario.Sotelo Blanco, non puxo 
en cuéstión ·a sua continuidade. 

• Programad.as as Feiras 
do Libro do 1991. No decursq 

· do 1991 celeoraranse en Galiza 
dez feiras do libro en catálogo e 
outras ~ete de libro de saldo e an
tigo.· As primeiras terán lugai nás 
cidades de Santiago, Lugo, Ou
rense, Ferrol, Carballo, Vigo, A 
Coruña, Pontevedra, Foz e Cee. 
As segundas serán en Composte
la, Lugó, Ourense, Ferrol, Vigo, 

-Pontevedra e A Coruña. • 

• ·Actividades do Foro Uni
versitário ·de Santiago·. Se:.. 
gundo inforina o seu coordenador 
Migu~l Cáncio as actividades qo 
Foro Universitário, que lanz(_?u . 
con forza / a nova etapa de ínter-

. vención cultural da Universidade, 
que deSJlOis da Semana Santa nos 
campus/de Lugo e Santiagp. 

Está'n previstas até xóño do 
1991 ~s intervencións efe López 
Aranguren, Hugo Bauzá e Ger- · -
mán Sierra (Universidade e em- · 
presa · en Ga_liza); representantes 
das editoriais Sotelo Blanco, Xe
rais, A Nosa Terra· e O Castro 
(/ ndustrias culturais na Galiza ); 

__... representantes dos P-artido~ esta
tais e galegas; F. Álvarez Uria; 
expertos e artistas de Lugo; Jorge 
Valdano e o xeneral Piris. • 

• Xornadas de 
0

Língua e Li
teratura. Organizadas póla 
Asociadón · Sócio-Pedagóxica e a 
UTEG-INTG dos dias 11 a 13 de 
Abril vanse celebrar unhas xorria
das de. debate sobre língua e lite
ratura. Será aberta por Miguel 
Anxo-Femán Vello coa conferén
cia A figura de Don Ricardo Car
valho Cálero e proxectarase o ví-

· deo Carvalho Calero. A posibili
dade de rectificar a história. En..: 
tre as intervencións previstas é
sar Carlos Mórán Fraga (A narra
tiva de Álvaro Cunqueiro ); Carlos 

. Paulo M. Pereiro (Edición e co
mentário nos textos líricos me
dievais ); Francisco Rodríguez · 

· (História e cámbios cualitativos 
na conciéncia lingüística galega 
e Princípios básicos pára a com
prensión do confUto lingüístico 
na Galiza), Francisco Pillado, 
Miguel Mato, Manuel Ferreiro, 
Manuel Amor e Pilar García Ne-
gro entre outros. • 

/ 
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OS SILÉNCIOS DA HISTÓRIA LITERÁRIA GALEGA EA TESE 
' -

DE C. R'ODRÍGUEZ-ffiR . 

Tiña coñecimento indirecto da tese 
de C. Rodríg1,.1ez-Fer sobre o tema, . 
fascinante, da literatura galega du
rante a Guerrá Civil. Algunhas no
tas, moi_ breves, teñen aparecido en 
A NOSA TERRA, pero non per
mitían calibrar as múltiples dimen
siórts do traballo ·ql,le Rbdríguez
Fer estaba a confeccionar. Remata
do xa o traballo; e lidas as recentes 

- 'ffISTORIARJJN 
PERIODO BELICO, E 
SOBRETODO UNHA 
GUERRA CIVIL DAS 
· DIMENSIONS DA 

NOSA, .E COMO 

• 

· declaracións feítas a esta revista, 
penso que a tese, pola envergadura 
d~ sua documentación, e polo en
foque da mesma, suxire unha série 
de reflexións sobr~ a historiografia 
literária gal~ga e os ,múltiples si-

AVENTURARSE POR 
UN VIEIRO _DE 

OBSESIÓNS 
IDEOLOXICAS, 

. léncios que sobre ela pesan. 
Historiar un período bélico, e 

sobretodo u_nha guerra civil das di
mensións da nosa, é ~orno aventu
rarse por un vieiro . de obsesións 
ideolóxica·s, frustracións silencia
das e resisténcias reivindicativas. 
Ó problema adquire unha no~a di
mensión cando se trata de docti
'inentar culturas periféricas, porque 
os indícids ou non existen ou estas . 
éstán tan camuflados. que o estudo
so ten que mete.rse nos cárc.er~s, 
nu: testemuños persoais, nas me-

-inórias, ou en centros bibliográfi
cos alleos ao seu espácio cultural 
para localizar os textos que env
chan ·aparentes siléncios documen
tais. A mesma dimensión perif é
rica e marxinal da literatura gale
ga, e da sociedade que a sostén, 
exerce o efeito de centrifuguismo 
que parece presidir toda a tese de 
Rodríguez-Fer: centrifuguismo es
pacial motivado polas característi
cas do conflito ·mesmo; e sobreto
do un centrifuguismo textual (me- _ 
llor seria falar de inestabilidade 
discursiva), que ex.plicaria a di
mensión testemuñal ~e reflexiva da 
escrita deste momento e obrigaria 
ao investigador que se -achega a ela 
a redefinir os termos máis básicos 
do seu paradigma epistemolóxico, 
sobretodo o conceito mesmo de 
texto literário. 

Recuperar textos, ou ' documen
tos üterárfos, convértese para o his
teriador das literaturas marxinais 
nunha oh.sesión, que se propón eli
minar siléncios, e reivindicar unha 
certa continuidade na produción li
terátia, incluso nos momentos ·de 
maior problematicidade histórica. 
Esa pareceu ser a motivac'ión cen
tral da tese de Rodríguez.-Fer, cuxo 
resultado final reclama con xustiza· 
un certo ·optimismo pará pes·cudar 
noutros siléncios ·da nasa historio
grafia literária. 
'· Descoñezo o.s termos da tese, así 

FRUSTRACIONS 
SILENCÍADAS E 
RESISTENCIAS 

REIVINDICATIVAS' 

como os resultados finais da inves
tigación, pero a situación analisada 
·por Rodríguez-Fer deberla permitir 
a documentación das formas pecu
liares de institucionalizacióp que 
adquire un sistema litetário marxi
nal durante un período bélico, por:. · 
.que producír, distrib:uir e consumir 
. en galega durante a Guerra Civil, 
cos incipientes meios institucionais 
do galeguismo completamente·des-· 
truídos, significaba operar baixo 
mínimos de efectividade e incidén
cia colectivas. O desprazamento, 
ou centrifuguismo antes sinalado, 
volve ocupar aquí un lugar privile
xiado como paradigma explicativo: 
as editoriais son suplantadas polos 
cárcer.es como lugares de produ
ción, e as publicacións periódicas 
da emigración convértense entón 
en.plataformas de produción cultu
ral que as silenciadas revistas do 
interior, sobretodo A NOSA TE
RRA e N ós representaban na pre
guerra_ 

A tese de Rodríguez-Fer propón 
tamén 'a -descalificación de deter
minada8: presuposicióps que o ga- · 
leguismo, incluso o máis reivindi
cativo, asumia como verdade in
contestábel: que· o réxime fascista 
impuxera ·un siléncio férreo ao eqi
prego do galega como meio de ex
presión pública, eliminándoo como 
instrumento de ideoloxización. 

· Coido que esta é unha contribución 
fundamental para repensar un <fos 
problemas centrais na delimita
ción.s dos termos · nos que debe ser 
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XOAN GONZÁLEZ-MILLÁN 

O conflito provocado no 1936 supuxo unha ruptura na continuidade das publlcacións en galego, agás excepclóns dos pro
clives ao novo réxime, nos anos imediatos de posguera. 

Claudia Rodríguez-Fer 

_considerada a análise sóciÓ-ideoló- · 
xica do galega como língua literá
na; A existéncia de textos literários 
escritos desde o hQrizonte do fran- . 
quismo durante a Guerra Civil -
abriga a unha revisión en profundi
dade de moitas das imaxes que fo
rnas cultivando da escrita literária 
ga1ega como espácio privilexiado ., 
de reivindicación. Esta observa
ción, tan necesária, non debe facer
nos esquecer, e así parece entende
lo tamén Ro_dríguez-Fer, que para 
historiar a literatura galega no trié-

CHAME AO 
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E SOLICÍTE 
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PUBLICITÁRIAS 

-A•OSADUA 
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.,PARA HISTORIAR 
A LITERATURA 

GALEGA NO 
TRIENIO BELICO 

HAIQUE 
IDENTIFICAR os· 

MULTIPLES 
ESPACIOS DE 

RESISTÉNCIA NOS 
QUE SE REFUXIARA 
A NOSA ESCRITA, E 
. -NON SOA 

LITERARIA' 

nio bélico hai que identificar nos 
múltiples espácios de resisténcia 
nos que se refuxiara a nosa escrita, 
e non só a literária, porque esta foi, 
apesar das excepcións documenta
das na tese, unha producción dis
cursiva fundamentalmente teste
muñal e crítica. 

Descoñezo se o autor se terá 
proposto, ainda que.nada máis fose 

como un exercício de contextuali
zación inevitábel, a comparación 
cos sistemas literários catalán e 
basco no mesmo período; e con 
outras situacións periféricas alleas 
ao espácio ibérico. Esta contrasta
ción facilitarla, sen dúbida, a iden
tificación de pistas e repertórios de 
atitudes, Índividuais e colectivas, 
tan necesários cando se investiga 
un período sócio-cultural e ideoló
:xico tan complexo como o da Ga
liza na Guerra Civil 

Pergúntome finalmente se, des
pois de ver analisado con tanto 
proveito un momento literário que 
semellaba ine:xisténte, non teremos 
que revisar a década dos 40, e ou
tros períodos que parecen ter sido 
estigmatizados previamente coa 
marca distintiva do siléncio. Can
tos textos quedarán ainda por res
catar, cantos feítos históricos por 
documentar, e cantas preconcei
cións por revisar sobre a nosa his
tória literária? As respostas a es
tes interrogantes dependen, natu
ralmente, de nós, das nasas fórmu
las de entendimento, e sobretodo 
da seriedade con que enfrentemo 
o direito á apropriación' da nosa 
memória colectiva. A Rodríguez
F er, pois, o agradecimento polo 
seu estudo, e sobretodo pola sua fe 
na sobrevivéncia da nasa história 
literária. + 
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Unha voz. 
~ Jlova ·e 

consistente-
Tempo van de 
porcelana., 
de Martirt Veiga 

Noµ é esta a primeira vez que sau
damos nestas páxinas unha inicia
tiva do Antón Avilés de Taraman
cos e das persoas que o arrodean 
na concellería -de Cultura de Noia. 
E desta volta trata-se da posta a 
andar dunha nova colección de 
textos poéticos baixo un encabeza- • 
mento que é, ao mesmo tempo, un
ha homenaxe subetendida á poetisa 
María Mariño Carou, xa que o epí
grafe coincide co dun texto da sua 
autoria "Verba que comenza".(1) 

A e colla está feíta con acerto 
poisque ese lema é ilustrativo dos 
obxectivos, do e pírito que aniña 
neta idea. O próprio Avilés de Ta
ramancos xustificase no prólogo a 
este volume que enceta a colectá
nea con estas palavras: "É este-o 
primeiro número dunha colección 
de poesia na que os poetas novos, 
poetas de Noia ( ... ) comezan a 
amosar a sua palavra e o sentimen
to que a cincela". E deseguida fai 
para nós, os leitores e leitoras unha 
apresentación do conxunto de ver
sos intitulado ' Tempo van de por
celana"(2) e do poeta que está de
trás da sua patemidade e salienta: 
"Martín Veiga Alonso abre aqui a 
sua loita contra o tempo e princípia 
a desvelar o mistério, pon-lle, co
mo todos os poetas, o nome por 
prirñeira vez ás cousas ... " 

O próposito de promover novas 
vozes é de louvar nunha nación, 
como a nosa onde as institucións 
acostuman a vivir de costas a cal
quera acto criativo, mais ainda se o 
protagonista é un/unha xoven. Non 
tiña razón Alfredo Conde cando 
sostiña nun dos artigos que publica 
decote nun xornal galego que non 
exi tian novas camadas poéticas 
(gostaria de citar "ad pedem Litte
rae" aquel aserto do .escritor mais 
non recurtei o texto). Poida que 
ese vates non se atopen nas páxi
na de meios de expresión fecha
dos no próprio embigo como a re
vista "Dorna", pero fronte á oficia
lidade están proxectos que expre
san a pluralidade de textos Líricos 
que continuan a xurdir, velai publi
cacións como "Olisbos, os aman
tes da palavra", ~'Ao mar de aden
tro" ... e / ou iniciativas como a co
lectánea "Verba que comenza". 

Testemuñado o posicionamento 
deste reseñador irnos a debullar un 
pisco o volume que ternos nas 
mans e p,artimos nesta viaxe ao in
vés do que se agarda, comezando 

· polos dous derradeiros poemas 
(dun total de dezaoito textos) por 
ser dabondo esclarecedora da men
saxe contida no encabezamento 
eque escolle Martín Veiga, "Tempo 
van de porcelana". 

Asi deste xeito no poema final 
intitulado "Fermosa rompe a onda" 
atopamos un par de versos qlie son 
imha síntese da temática que abor
da o poeta noiés ... 
, ·deliciosas confesións de iná.nnore e 
de sistro 

'e de Luini en porcelana 
Ese dizer en confidéncia semella 

prolongado e agudo como o son do . 
antigo istrumento musical ao que 
se fai referéncia e que se mestura 

, co conceito temporal qu~ aparece 1 

explicitado no pef!.último texto: 

"non do Tempo deter o ritmo": Un . 
dos calificativos usados simboliza . a situación de emotividade na que 

· foron escritos -moitos dos versos, 
fala-se-nos de "tempo negro" que 
nos leva ao prime\to dos textos on
de atoparemos: "o peso da angú
ria", "vacios de escura vagueda: 
dé'", "segredo oculto e ennegreci
do" ... adxectivación que se resume 
enteiramente na palavra "van" no 
seu significado do tempo. baleiro, 
de tempo oco pero nunca falto de 
realidade como tamén podía suxe
rir-nos. De onde proveñen / esas 
sombrás? Bis a resposta: "Falarei 
de mor, / diso que te achega a min 

. / e que me achega / a ti, / nas noi
tes de infinda soidade". 

Os cinco primeiro poemas son 
un iterado discurso temático qué· se 
modula con diferentes gradacións 
pero que posúen moito en común: 
Atópasme canso, /triste ... 

Condensación poética que como 
un bafo húmido trai frescura até os 
versos e a composición "De favor" 
é exemplo de como por vezes o 
poeta toca cos seus dedos o céu, a 
construcción da b((leza. O siléncio 
db tempo, o desamparo , as fC?llas 
da tristura, o breviário de soño'S 
son arxilas que modelan un corpo 
poético definidq con precisión de 
artesán de vello, pero e palavra de 
Martín Veiga fala por si mesma .. 

"no día señeiro e afundido / en 
saudades, /no día mergullado/ 

na tebra e no sombrío, /ocúltame 
de favor/ no teu recordo". 

Poden mudar as formas para tes
temuñar a multiplicidade de rexis
tros cos que xoga o autor pero a 
mensaxe non se agacha, mostra-se 
con evidéncia. O poema "No retorJ . 
no ao pazo dun antigo guerreiro de 
ferro" re-inventa un xeito de fazer 
versos que se vai achegar até a no
sa tradición medieval, identifican
do unha longa e cruel bata_\la e o 
cansazo coa derrota no combate 
amoros. Asistimos decerto a unha 
dobre causa de desbarato moral do 
guerreiro: 

ña proclama de que nada pennane
ce e todo/ 

· se acaba -e o noso amor tamén; miña 
Señor odiada. 

Deseguida fai-se unha paréntese 
na temática do amor/ desamor que 
princípia no texto que vai adicado 
ao poeta Paulina Vázquez e que 
para nós é unha meditación derre
dor da palavra poética como meio 
de expresión da conflitividade ou 
da célebración interna da alegria, 
di-nos: Esta é a floresta concentra
da onde agardo/ 

o regreso da· amada, ... 
· Actitude reflexiva que chega a 

. ser dúvida dous textos mais adían-. 
te riun poema_ qué leva o título de · 
"Confesión aberta" no· que Martín 
Vejga divaga hesitante e extrospec
tivo, se cadra temeroso, dunha es..: 
crita que é' espello de si próprio ... 
· Moitas veces abro os ollos pre-
guntando/ · 

o porqué da miña prumá na tem-
pestade/ , · 

40 mundo, a razón de arroxar 
versos ... 

O poeta racha esta temática cµn 
monllos de textos onde a visión 
peroal deixa de ser protagonista, 
para iso recorre ao perspeitivismo 
_histórico, demostrando ter de man 
outros asuntos que n:iarcan un está
dio evolutivo no poema'rio, distan
ciando-se dunha monocorde apre
ciación da ·realidade. Poemas como 
"A rosa" que fafan dunha Irlanda 
viva, de Q'Leary, de lendas gaéli
cas ou como aquel que posúe qua 
longo intitulado "Angelo Parteci-

. pazio abandona o tormento .de Ma
lamocco e invita ªº pobo a fundar 
unha cidade serenísima" no que 
calquera leltor/a pode crer-se de
diante dunha fotografía a cores que 
retrata unha cidade máxica e-dis
tinta, suntuosa e decadente, sÚtil e 
detaUista, de nome Veneza, de luz 
e néboa calma. 

Perspectiva histórica ou xeográ
fica que tamén se mira ~n "Mauri, 
513" ou en textos como "Na Ca
cassonne incendiada (1355)'', "Na 
Siena celebrada" e "Na Firenze 
compartida" en Siena -a palabra é 
qriente, a cousa docemente/ 

adorno, cunea, vaso, seda,~ad
mirado do álvaro cunqueiro-

Outro ámbito referencial que 
atopamos nos versos de Martín 
Veiga Alonso é ese que reflecten 
as citas e- autores, leituras ao fin~ 
que se amlgaman coa sua palavra 
poética nolento transcorrer-do poe
mário (e dicimos lento ·porque ese 
é.o ritmo axeitado para poder de
leitar-se no práier dos versos) ... 

a verba dos mestres que lle pe-
tou no recordo · 

... Heráclito, Confúcio, Yeats, 
Ezra Pound ou Méndez Ferrin son 
vidros que transparentan a mensa
xe última e que para este reseñador 
fica ben resumida nestes versos do 
poema ''Pedra, amor e rosa" _ 

de saberque a vida non é mais 
que canto/ 

que a vida é canto sen usura, 
canto e pedra 

Martín Veiga, n'o seu "Tempo 
van de porcelana", demostra po-

Frañcisco Fernández del Riego ven de publicar as· suas· Memóriss e un libro so-· 
bre Álvaro Cun.q!Jeiro 

suir sensibilidade e oficio de poeta, 
através di.mha meditación de abati
mento ás' mais das Yezes, revelado-

. ra dunha absoluta slnceridade na 
expresividade dos sentimentos. 
Amor descuberto no desexo, pa
lavra descuberta no poema, trazan 
a convención poética suxerida de 
primeiras. no ·éncabezamento do 
poemário. Xnto a esa emotividade· 
no tratarnento do amor ou... da nos
tálxit' aparece a descrita dunha ·ci
dade ou dun outro ·espácio diferne
ciado feita con minuciosidade-. 
Nalgunha oportunidade, contadas, 

, recorre á rotura da. sintaxe como 
unha modelación da iinguaxe que 
non lle mingua senso expresivo ao 
texto. , 

En resumo, unha, voz nova e 
consistente, como salientamos no 
epígrafe desta reseña, que chega á 
~ós pola xenerosidade e bo · fazer 
de homes com Avilés de Taraman.: 
cós que se acreditan co~ suas pa
lavras ~ éos seus feítos. 't 

MIROVILLAR 

(1) Lembrar que unha iniciativa da concella
ría de cultura de Noi¡¡ propiciu o resgate de 
textos inéditos de María Mariño Carou como 
xa recolleu ANT. 

(2) Cartafol de poesia, colección )'Verba que 
comenza". Casada Cultura, Noiá 1990. 

Tempo e . 
espacio de · 

/ . 

Alvaro 
Cunqueiro 

Álvar9 Cunqueiro e 
o seu mundo _--. 

Fernández del Riego recria o mun
do de Cunqueiro nunhas páxinas 
apaixoadas que dedica a un· amigo. , 
Unha obra. "memo~al que completa 
a persoal de Francisco F. del Riego . 
que ve a luz ao mesmo momento co 
título de O Río do Tempo. Coincide 
ditosamente_ que no comezo deste 
1991 saeil á rua catro intentos de re
cuperar a história do último médio 
século: dous son do mesmo autor, 
F.F. del Riego, o terceiro corresp,ón
delle a Isaac Diaz Pardo e o cuarto 
ten por eixo a vida e obra industrial 
deRegojo. · · 

, No terceiro mes des te ano son 
xa várias as obras sobre Cunq'uei
ro. Nesta Del Riego pretende "de
señar a sua figura. Non nos propu
xemos, xa que logo, analisar en 
profundidade a obra cunqueirá. Li
mitámonos. a pasar sobre ela soa
mente de -esguello; para contribuir 
dalgun x-eito a dar notícia axeitada 

. da din;iensión do home ·e do cria
dor. No seu haber literário cóntan
se singulares recriacións de am

'. bientes, reflexados na fala pfópria, · 
en Elsinor, en Itália, en ·Basora, en 
Pontivy ... E de ·persoaxes ·da sua 

' invención como Charles Anrie 
Gueñolé de Crozón. Soubo, en to
do c·aso, mesturar os mitos clásicos 
e os célticos, con motivos popµla
res e os literários máis requintados 
e eruditos,_ valéndose sempre dun- . 
ha' insólita orixinalidade" (p.199) 

As lembranzas sobre Curiqueiro 
xiran sobre catro eixos: a infáncia 
mindoniense, Galiza, os países on
de se asentan, os grandes- mitos e o 
mesmo Cunqueiro. Nos catr.o .te- · 
mas. as meriíórias dos dous amigo's, 
mestúranse, compleméntanse, _crú
zanse. Así os escritos cunqueiráns 
ascendeQ sobre un novo pedestal; 
éonseguen aires máis axitados. 

Despois 'd,e ler este fibro de F. 
del Riego e de comparar canto 
aqui Iembra co qü.e relata ampla
mente rta sua .própria' autobiogra-
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fía, aparece o conx~nto tan --imbri- -
cado que parece un tooo: as páxi
nas dedic~das a Cunqueiro son co
mo unha follas do políptico vital 
do próprio Francisco Fernández 
del Riego. · . · 
, É xustg_,destacar que esta obra e 
a autobiografia d~ Del Riego ou
torgan á infáncia un .espfil'.io privi
lexiado:· a vida ulterior desénvolve,- · 
frustra ou / e realiza os soños, as 
espectativas e as capacidades que 
estaban patentes nos anos escola
res da escota 1Primária e do bacha
relato. Mondoñedo, Lourenzá, Lu
go e Monfórte son a partida, Vigo 
a chegada. Unha arribada de espe
rania na negr:ura_~unh~ noite de .in
vernos polares e un_ triunfo gañado · 
a base da diaria l()ita pola sobrevi
véncia e por uns ideais tanto indivi
duais como soiitários: sempre de
trás e perante, -enriba e debaixo está 
o ·aliza, a pátria para a 'que se quer a 
digriidade e a grandeza. 

Álvaro CunqueiÍo evocado por 
Francis.co F. del Riego acaba no 
seu sítío, como un dos criadores do 
presente. • · 

FRANCISCO CARBALLO 

Fernández de. Riego; Francisco, ,Alvaro 
Cunqueiro. e o seu mundo ed. Ir Indo, 'Vigo, 
1991, pp. 215. . 

A história 
.vivida de 
Francisco 
Femández ·del 

_.Riego 

O rio do tempo 

Por fin temo's á man as "Memó
rias" de Feo. del Riego. Memorias 
espetadas, reclamadas. Sabíamos 
que _Del Riego po~uia a experién
cia máis ampla e a documentaci~n . 
máis orixinal para rexitar para nós 
e para os futuros galegas o ac;onte
cer da Galiza desde 1930 -a hoxe. 
A demora facia .máis desexábel o 
obxecto resultaban insuficientes 
os dados das suas publicacións so
bre o galeguismo no XIX e no 
XX, porque eran dados limitados 
aos acontecementos obxectivos .e 
deixaban na oscuridade a pulsa
ción persoal dos suxetos. Nun tu
mult~oso · 1abor de-poucos meses 
dásenos todo: o mundo próprio e .o 
dun dos amigos máis presentes no 
currículo. 

A obra segue os acontecemen
tos ano tras ano; as pr~cisións te
máticas desenvólvense en capítu
lps concretos,· pero evítase a repe
tición na r~cuperación ambiental 
de cada aspecto. · 

O tempo e o espácio "Detrás da 
Corda", o triángulo Oceáno; Lou,.. 
renz&,-Mondoñedo destacan na 
ternura, na'lembrania omnipresen
te, na significación persoal. Vigo 
convértese na plataforma do traba- . · 
llo, da resisténeia, da superación 
dos traumas e frustracióñs que o 
36 impuxo. Pero é unha cidade.su
ficientemente grande e dotáda de 
furanchos e saídas par~ a liberda
de e a calma que· trae o mar. Vigo . 
nunca suplanta a Lourenzá, é óutra 

· cousa. Pero Vigo está tan presente 
na biografía de Feo. del Riego que 
o asimila, se compenetran, se en
tende. E asi resulta que Vigo aca-

-ba por ser a cidade onde florecen -
todas as sementes de liberdade · 
que van minando até o derroca
mento'do Franquismo. 

Dous son os parámetros que erí
cerran a actividáde múltiple de don 
Francisco. A política e a cultural. 

I 

'> 
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Cena de Bailando cos lobos de Kevin Costner, aspirante máxima aos Osear 

Esta é máis ancba, rnáis plástica 
e ináis vixente. A política aparece 
.desde o bacharelato, encéndese no 
prilheiro ano de estudos de Direito 
e resulta xigante nos anos -1930-
1936. Nestes anos é. a "promesa" 
xu".enil que sempre conta coa ad
rniraCión dos homes do PG. 

Cando se' libra por arte de má- · 
xia, e dicer por verdadeiro xogo de 
posibilidades, cia morte que a tan
tos atrapou no 36, cando sobrevive 
nun labor de moitas horas diárias, 
no 1942, é capaz de xuntar os tes-·· 
tos disperos do PG e reandar unha 
acción política anti-franquista e 
galeguista. Nos anos corenta e nos 
cinq1enta operan dous conxuntos a 
prol do galeguismo e contra a Di
tadura: un na Gallza interior, outro 
no exílio e·na emigración. Odebate 
da intersección das duas . loitas ten 
xa rios de tinta; Del Riego di a sua 
palabra clarificadora. ·Pero podia 
deixalo mais á luz. 
. . . 

Del Riego afirma que os "hori
. zontes", os ideiais do Consello de 

· Galiza, presidido por Castelao do 
44 ao 50, eran os mesmos que ós 
de aqui. O que os diferenciaba 
eran as estratéxias. Del Riego ra
zona o porqué destas diferéncias. 
Convence algo. Pero dame a im
presión. que se afirma a identidade 
de "horizonte" hunha ampla abs
tracción. Os matices eran notábeis 
e aí tamén radicaba a difícil com
prensión mútua. De feito se ternos 
á vez estas memórias e ·a.s de· Cu
peiro, Galicia de A/en 'mar, resulta 
patente a diverxéncia global dos . 
líderes do galeguismo do Consello . 
e dos do interior de Galiza. Dife
réncias. igualmente respetábeis. Pe
ro diferéncias que· ían callar en al
ternativas diferentes'nos anos 1960 
e seguintes. 

> 

Precisamente Feo. F. del Riego 
volta ser da dirección dus dous 
partidos criados nos sesenta, do 
PSG. Permanece nel ata final clo 
setenta. Pero <leste .p_ríodo case que 
evita toda referéncia que non sexa 

. puramente sobre as re1acións inter
.nacionais do PSG. 

Esta limitación nas derradeiras 
definicións políticas das persoas 
que lideraron o PG nos anos coren
ta, a xenerosa louvánza que Del 
Riego outorga a persoas e institu
cións na d.escripción política de to
dos os seus anos, deixa no ar. dados 
que podian server para unha histó-
ria non panexirista. · 

Este ''exceso panexirista" apare-
ce cando se comP,ara O R-io do 
TempQ con "Galicia Hoy" de Isaaé 
Diaz Pardo. Este é caústico, é iró
nico; deixa no seu sítio moitas 
coµsas que Del R;iego só refire nos · 
asepects luminosos. Afortúnada
mente ternos numerosos testemuas 
daqueles anos; anos dificeis, anos 

criativos. Del Riego opotou polo 
s9lpor dourado dos dias clJµ"os de 
Vigo, cando a Ria p~ece un cam- · 
po de mapolas e as suas mqntirlías 
empastan .no verde a sal)gue dos 
ronseis. Del Riego 'deixa no Ria do 
Tempo un ronsel de toda unh~ es
cuadra de facedores de Galiza nun 
navegar boligante e feliz. 

Esta obra é un agasallo a agrade: 
.cer; é algo que sempre deberá con
sultarse e con máis exatitude que o 
Diccionario de Escritores Gale- ' 
gos do mesmo autor pero nón da 
mesma calidade. · • 

FRANCISCO CARBALLO 

Francisco Fernández Del Riego, O Rio do 
Tempo unha história vivida Ed. do Castro, 
Sada, 1991, pp. 343 + 50 de ilustracións. 

Omelette 
de sioux· aux 
fines h·erbes 
Bailando éos lobos 

O penúlt imo éxito fabricado e. re
matado ·pola obra ·e grácia de 
Hollywood ten o nome dun coñe
c~do actor convertido en director, 
produtor, K~vin Costner, etc. da 
mesma maneira que outro famoso · 
cachas-man fixo, Robert Redford, 
cunha fita chamada Xente 
cor.rente, que levou popularidade, 
globos de ouro e oscars a manta e 
hoxe parecé que é: unha pelícu~a 
m~nos que corrente, celuloide pra · 

· esquecer axiña. , 

O xénero do western que tantas 
· obras de calidade deu no pasadp 
-Ford, Hawks, Anthony Mann e 
moitos outros nomes- é o único · 
verdadeiramente xenuíno dos Es- · 
tados Unidos e o que criou unha 
mitoloxia própria. Á s~a morte ti
vo unha curta resurrección cos tra
ballos de Peckinpah -irregular 
pero con fitas moi interesantes co
ma Grupo selvaxe ou Quera a ca
beza de Alfredo García- e Monte 
Reliman -autor entre outra.s da 
estimábel Estrada asfaltada en 
duas direcc_ións-:--. Iso pasaba nos 
anos sesenta. Despois viñeron in
tentos fracasados pola parte de 

Blake Edwards, Lawrence Kas
dam -coa mimética .Silverado-. 
e pouco máis. · 

Agora parece que a resurrección 
do xénero · é posíbel grácias a un 
cromo moi apañdo feito por Kevin 
Costner cúiilia fotografia das que 
despertan á nostálxia pola nature
za, música branda e toda a parafer
nália pra converter o tráxico episó
dio da matanza dos si01a coma un
ha ex.cusa para ollar ben a cor dos -
olios do último astro de Hollywo
od e a sempre reconfortante love
story de turno, que iso non pode 
faltar no meio das maiores catás-· 
trofes cinematográficas: o bon sol
dado que se nainora .da muller 
branca, irlandesa cativa. A necési
dadé do happy end fai esquecer a 
crua realidade final do povo soux . 
A pelicula de Costner mente por 
omisión, por querer darlle ao es
pectador un .delicado paste feito 
coas entrañas e· o s~ngue dunha 
cultura. 

Como é normal na obra do·s as
tros-voltos· directores a fata de cr.i
téfios na planificación, da progre
s~ón dramática, o uso das elpises, 
etc., queda coberto coa obsesión da 
boa factura, o celuloide volto papel 
couché. A brand~a-, -a palabra 
"light" para falar do ceu e do inter
no. Para o espectador cun pouco de 
m~mória cinematográfica a com
paranza coa obra de Howard 

· Hawks --que lonxe esá Costner de 
-Ria Vervello .o de El Dorado --ou 
- de Ford- é inxusto chamar we-

sern ao mesmo tempo a. esfa fita e 
ao O home que matm,i a Liberty 
Balance, seiver apra· pór no .seu 
xusto termo Bailando cos lobos, 
que é a mesma pelicula que Rai 
Man, Paseando a Miss Daisy e-to-

. das as fitas gañadoras de oscars 
nos .últímos tempos: acercamentos 

· tramposos a aspectos dramáticos 
da realidade, que se conveÍ1en en 
ocasións ·para o lucimento de acto
res, estrelas e todo o firmamento 
das envolturas fílmicas: todo me
nos o· rigor no guión, a verosimili
tude que non tope cos intereses 
comerciais da. máquina de facer 
millóns. - · 

·Bailando cos lobos está chama
da a ser a película do · ano, nunha 
temporada onde fitas excepcionais 
coma Marte entre as flon;s dos ir
máns Cohen, Un dos nos os de 
Scorsese ou a impresionante O pa
driño tres de Coppola...quedan á 
cola.dos oscars, do público e da fa
ma. Claro que no ano que ven a fi-
· ta de Costner estará máis esqueci
da que a política social donoso go-
verno. • · 

CARLOS AMARO-

Na busca-da 
glasnost 
_perdida 

A CasaRúsia 

Este ou semellante título poderla 
levar esta adaptación da última no
vela de .Le Carré, pois nesta fita os 
termos glasnost ou perestroika se
rnellan, de tan usados e de como, 
fetiches perfeitamente tanxíbeis e 
materiais. Resulta· certamenie bas
Jante incn'bel escoitar tantas veces 
ambas palabras usadas en conver
sacións normais, ou ouvir xoias 
coma esta "eu son glasnóstico, os 
meus pais eran glasnósticos, e 
sempre serei galsnóstico (etc ... )" 
sen que ninguén se poña encarnado 
nen nada. 

A cinta .de Schepisi nón só é fa
lida por esta abundáncia en tópi
cos, pero si en grande parte. Ano
temos taméri a senténcia proferida 
pola boca de Michelle Pfeiffer, an
te a pergunta de se está casada, fei
ta por Connery: "Non, estou di
vorssiada; todo o mundo esstá di
vorssiado en Mosscu" (pronúncie
se ao modo dunha dobradora que 
quixer imitar lamentabelmente o 
acento ruso, que esa é outra, ainda 
que o chirriante dobraxe non 8exa 
cúlpa do filme). 

A novela de Le Carré resultaba 
un denso e interesante material de 
partida, asi como a sempre· maxes
tuosa preséncia de Sean Connery, 
capas de salvar o maior bódrio coa 
sua· pregn,ante personalidade, 
acompañado por unba correcta 
Pf eiffer e un bon grupo de secun
dários, se exceptuamos ao histrió
nico Klaus Maria Brandauer, cuxa 
case sempre irritante preséncia 
apenas se-produce ao longo do fil -: 
me de maneira ñsica, ainda que a 
sua personaxe estexa latente ao 

longo da )listória. 

Pero o planteamento de Schepisi 
e o -própri9 guión resultl}n confu
sos, amén desa incursión contínua 
na filosofia desa manida "peres
troika", que dá lugar a reflexións 
sobre a actual situación do (ainda) 

. país dos soviets .dun rigor similar 
ao dunha .tertúlia de sobremesa 
guiada por Jesús Hermida1 pÓfio 
por caso. 

Esa narración de escasa enerxia 
e que deixa excesivos cabos saltos · 
para unha trama de espionaxe re
dunda nun filme frouxo, onde nada 
satisfai. plenamente. Nen sequer o 
próprio Sean . Connery atopa un 
personaxe ·ben deseñado, co que 
até o gran actor escocés semella eri 
ocasións non saber ben a que ater
se. Resulta insatisfactoriamente ex
plicada a sua involucración na 
complicada misión encomendada, 
aíndaq menos a sua saída e ulterior 
final feliz, e inaceitábel que a al.: 
guén se lle ocorrese facelo músico 
de'jazz no tempo libre. Algo que., a 
priori e como se demostra logo na 
fita, resulta do máis contranatura 
para o escocés (e non doutro lugar, 
como dicia estes dias certo crítico 
dun diário madrileño, quen despóis 
de dicirnos o mediocre actor que 
sempre fara Connery(?), engadia 
que neste filme limitábase a "poñer 
a sua enterna cara de irlandés" 
(??). 

O filme non resulta, por iso, 
completamente irrecornendábel, 
porque algo da trama urdida por Le 
Carré fica case intacto, sobretodo 
na parte do desenlace final. Pero 
resulta evidente que todos os mate
riais empregados están en menor 
ou mai-or grau desaproveitados. 
Coma esas tomas "turísticas" das 
diversas cidades soviéticas onde 
por primeira v~z puderon rodar cá
maras americanas (ainda que parte · 
da equipa sexa inglesa). Este con
glomerado ou ensalada rusa que 
combina espionax.e cunha extensa 

- colección de tópicos de " telediá
rio" resulta así un produto con 
bons ingredientes pero de escaso e 
decep~ionante sabor final. 

GONZALO VILAS 

Sean Con_nery e Michelle Pfelffer, protagonistas de A Casa Rúsla. 
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-"cl?ONTEDEUME~ FEUDO DO MARQUÉS DE FIGUEROA 

Durante toda a etapa da Resta4ra
ción, co seu singular entramado 
eleitoral e de reparto de poder den
tro do "statu quo" do sistema tur- . 
nista li~ral-conservador ou con
servador-liberal, que tanto tiña, un 
b6 número dos distritos galegos · 
(que case sempre coincidían cos 
partidos xudiciais) estiveron en
feudados ao longo de décadas por 
determinados persoeiros que se 
servían deles para acceder á políti
ca española. 

Case sempre, o distrito eleitoral 
non era máis ca unha débil refe
réncia para aqueles deputados que, 
unha vez asentadas as suas posa
deiras no Parlamento de Madrid -e 
se podía ser na cadeira de algun 
ministério, mellor ainda-, esque
cian de contado os problemas ou 
necesidades do distrito que teori
camente os elixíra. Xa non diga- . 
mos nos casos de aqueles deputa
dos "cuneros", tan prolíficos nos 
distritos eleitorais que non estaban 
enfeudados e que gozaban de libre 
disposición para os intereses do 
cacique ou xefe político de tumo. 
Neste caso, o futuro deputado en
teirábase da existéncia do seu dis
trito a través dun mapa, moitas ve
ces, e os seus valedores organizá
banlle unha viaxe apresurada para 
''presentalo en sociedade". Quizais 
por iso; A Nosa Terra , decia re
tranqueiramente, polos anos vinte, 
que "o único deputado galego que 
nós coñecemos é o Deputado por 
Veiramar" , en alusión ao titulo 
dunha noveliña que viña de publi
car· o poeta muxián Gonzalo Ló
pez Abente. E abofé que razón 
non lles faltaba. 

Un dos moitos casos en Galiza 
de distrito enfeudado durante anos 
por un persoeiro foi o de Ponte
deume. Abranguia este os conce
llos de Miño -entón chamado 
Castro--, Monfero, Cabanas, Pe
ne, Ares, Mugardos e a própria vi
ta de Pontedeume. Ocupouno ao 
longo de case vinte anos o Mar
qués de Figueroa, exactamente 
dende 1891 até 1909, ano en que 
renúncia a el para pasar a desem
peñar o da Coruña, ficando asi o 
eumé a disposición de don Xosé 
Lombardero e, logo, de rton Xúlio 
Wais Sanmart:in, derradeiro depu
tado polo distrito, que a partir de 
1909 pa a a ser mixto englobando 
o de Betanzos e Pontedeume nun 
único distrito eleitoral. 

LUNS 

XESUS TORRES REGUEIRO . 

. To~n e cárcere, ano 1586. Deseño de Nicolás Rosado. 

Don Xoán Armada e Lousada, 
quen sempre adoitaba asinar co seu 
titulo, que resultaba máis pompo
so, nacera en Madrid no 1861, on
de a súa familia engrosaba as filas 
da nobreza galega absentista. O 
seu pasamento, pola contra, acae
ceu en 1932 nas Torres de Figuei
roa, casa solar do Marquésado. 
Ademais de aristócrata· e político, o 
Marqués tiña unha faceta literária 
na que, se non destacou atal a sua 
amiga a Condesa.de Pardo Bazán, 
polo menos fixo os seus intentos 
nada despreciábeis que o levaron a 
pertencer á Academia Española, 
na que foi o encargado de contestar 
o discurso de ingreso de don Ra
món Cabanillas no 1930. 

Autor na x.uventude de várias 
novelas de temática histórica hox.e 
esquencidas e que supoñemos de 
escaso mérito. Conferencista de 
prestixio ·-por máis que A Nosa 
Terra referíase maliciosamente a 
esta faceta do Marqués, chamándo
Ue "cataplasma de adormideiras", 
ou algo semellante--, alguohas das 
suas disertácións levounas á im
prensa. A sua obra poética en gale
go está recÓllida en dous volumes: 

. "Del Solar galaico" e "Libro de 
cantigas". O primeiro; impreso en 
Madrid no 1917, inclúe traballos e 

~ARTES 

-'UN DOS MOITOS 
CASOS NA GALIZA 

DE DISTRITO 
ENFEUDADO 

·DURANTE ANOS 
POR UN PERSOEIRO 

FOI ODE · 
· PONTEDRUME, · 
OCUPADO CASE . 

VINTE ANOS POLO 
MARQUÉS DE 

FIGUEROA' 

prosas en español sobre a poesía 
galega e as suas vivéncias do país, 
x.unto con médio cento de poemas 
galegos de temas costumistas e 
meditacións rdixiosas que levan a 
titulo "Lembranzas e trasacordos''. 
O segundo, impreso no 1928 ta
men en Madrid, é un texto bilingüe 
con poemas en galego e español, 
no que o autor cultiva a poesía as
c~tica e tenta unha aproximación 

) 

MEÁCORES 

-ao portugués no léxico e na morfo
loxia. Carballo Calero inclúe a 
obra .galega de Armada e ~ Lousada 
entre os "Epígonos" e di que foi 
criado no amor á poesía galega que 
cultivou con modéstia e honestida
,de. Considera o .Qesaparecido pro
fesor ferrolano que o Marqués po-. 
súe unha simpática · pe~sonalidade 
literária, gostando do sentencioso, 
mais non é un creador orixinal nin -
de calidade. 

Ao tempo que o Marqués de~ 
sempeña a Iepre.sentación do djstri- -
to eumés, vai acadar relevantes 
postos políticos no gobemo espa
ñol. Eri 1904 o gobemo Maura no
meouno Ministro de Agricultura e 
asi foi publicado na portada dal
guns-x-ornais, mais parece que se 
negou a aceitar o cargo. Non debía 
ser por diferéricias políticas, pois 
a_,0 ano ·seguinte fqi nomeado Mi
nistro de Grácia e Xustiza, def!O
minación que sempre nos pareceu 
curiosa: Non sabemos se é que a 
xustiza tiña grácia ou que o minis
tro de xustiza tiña que ser gracioso. 
E ainda desempeñou,. non lembro 
se antes ou despois, o ministério de . 
Obras Públicas ou Fomento. Xa se 
pode comprobar, pois, que era un 
peso pesado na política galega e, 
moi especialmente, na .coruñesa. 

X OVES 

Se. teIQOS .en conta que-en 1906 os 
liberais, liderados por Gasset, e os 
conservadore·s mauristas, capitane
ados polo Marqués de Figueroa, 
deciden repartirse a província cun 
pacto de ~·non agresión", o poder 
omnímodo <leste e a estabilidade 
do sistema tumista fican afortala-
dos na província. · 

· Só a aparición do movimento 
Solidaridad Gallega, que na sua 
vertente agrarista toma un forte pu-

. lo no feudo do Marqués, vai amea
zar a estabilidade da situación·. Isto 
quizáis teña moito que ver coa sua 
renúncia ao distrito de Pontedeu
me, onde os solidários lle ·están 
prahteando loita eleitoral, xa non 
só nas municipais senon nas elei
cións a Cortes, presentándolle un 
candidato rival do prestíxio de Ro
drigo Sanz. Xa en 1907, c<J,ndo a 
Asociación de Agricultura de Abe
gondo se incorpora ao movimento 
solidário, un corresponsal dun diá
rio coruñés 'UTIOSaba o seu asom
bro é pesar polo feito de que istcr 
ocórrira no própria asentamento do · 
sol~ .do Marqués. 

Cando o señor ministro-marqués 
viña de Madrid ·ás suas posesións, 
apeábase do tren en B.etanzos, na 
estación da Infesta. Dende ali reti--

. rábase en coche de .cabalos a Fi- _ 
gueiroa, e rp.entres duraba a sua es
táncia no -pazo eran múltiples os
comisionados que acedian a ren
derlle pleitesía ou solicitar algun 
favor político ou persoal. Un x_or
nal betanceiro solidário ironizaba 
sobre o feitÓ, comparando as To
rres de Figueiroa durante a están-

-.. ¡;ia do Marqués GOa r-0maria de San 
- Andrés de Teixido. E cando saia de 

CX.cursión dende Abegondo ao seu 
distrito e!-lmés, ia facendo par~~as 
nos concellos _do recorrido, onde 
saian a.recibilo todos os persoeiros 

·e forzas vivas con bombas de pa
lenque e ~anda de música. 

_O cronista e escritor Couceiro 
Freijom.il escrebeu na sua "Histo
ria de· Pontedeunie" que o Mar
qués de Figueiroa nada fixera polo 
distrito e, ·particulannente, poi a vi
la eumesa nos seus longos anos de 
deputado, polo que os eumeses 
non lle debian "beneficio a)guno 
de consideración". A p~sar diso, 
ou ao mellor por iso, o concello de 
Pontedeume .foi moi xeneroso con 
este deputado e cos que o sucede
ron, dedicándolle cadansua nia que 

· ·quizáis non merecian. · + 

, A· información que paga a pena ter. 
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A BÚSQUEDA DA IDENTIDADE NAS RAÍCES 
DA NOSA OURIVERIA . 

Galiza, terra rica en materiais pre
ciosos, · demonstrou unha gran 
mestria 'na elaboración de xoias, 
desde o II Milénio A.C. ata a ro
manización, e de forma máis inten
sa no . período castrexo, incorpo
rando progresivamente técnicas 
centroeuropeas e mediterráneas. 

As nosas prime.ir_as xoias 

O importantísimo conxi.mto de pe
zas de ouriveria que apresenta en 
Santiago a exposición "Galicia ·No 
Tempo" supón unha síntese moi 
representativa do que foi o traballo 
dos ourives galegas desde a Idade 
do Bronce ata a Romanización. 

As pezas máis antiga.s·pertencen 
ao II Milénio A.C.; a Diadema -de 
Vilavella é unha xoia carente de 
ornamentación, feíta en ouro bati
do, e atopada xunto con pontas 

. Palmela e puñais de lengüeta plana 
no interior dunha mám.oa que a in
vestigación fixou cronoloxicamen-_ 
te a cabalo do Calc.olítico e do 
Bronce Inicial, alá polo 2000 ou 
1800 A.C., período que relaciona 
co mundo Campaniforme e coa 

. preséncia de xerarquias militares, a 
élite dunha sociedade estratificada 
que empregaba as xoias como sig
no de distinción social e que con
trolaria as actividades comerciais 
(con Bretaña, Inglaterra, Sul de 
Portugal e o Méditerráneo) e meta
lúrxicas. A própria aparición e de
sen vo J vimen to da metalúrxia en
téndese -a xuíz.o de Childe e 
Reñfrew- como un feíto de im
portáncia decisiva para o desenvol
vimento de formas sqciais máis rí
xidas e xerarquizadas ca nos tem
pos megalíticos. 

Do período do Bronce Inicial · 
(1800-1500 A.C.) feitos tamén en 
ouro e co xeito de adornar a perso
axes de releváncia vinculados coa 
acfrvidade militar, atopamos en 
"Galicia No tempo" garganti~las 
decoradas a . base de médias canas 
en refevo obtidas por rachaduras 
de follas e. poster.ior, repuxacto das 
tiras obtidas, mod'elando en negati
vo, polo revés da peza. Esta é unha 
técni,ca coñecida polos Sumérios 
xa no III Milénio. A.C. e que ·co
mezaron a empregar os ourives ga
legas na primeira metade do Bron
ce Inicial en relación cos bretóns e 
os portugueses da · Costa Atlántica. 

- As gargantillas do Monte dos 
Mauros atopadas en 1887 en- S. 
Martiño de Oleiros (A Coruña) son 
as pezas-estrela que apresenta dita · 
tipoloxia na Exposición. 

Outro tipo de decoración empre
garon os nasos artistas d~ Prehistó
ria ·no Brazalete de Urdiñeira (A
Qudifía, Ourense), tamén do Bron
ceJnicial. Trátase dun brazalete ci- . 
Jíndrico aberto que chegou ata nós 
xunto cll.nha pulseira de ouro cilín
drica, resalta pala sucesión de dez 
aros iguais, e cunha placa de bron
ce circular entendida como botón, 
peza única tanto no Noroeste coma 
no resto da Península Ibérica e 
que _canta con para!elos nas Illas . 
Británicas: botqns de Acibeche 
que · mostran a .mesma decoración 

· baseada no :z;igue-zagll.es e a do 
puntillado (golpéase a sup.erfície 
desexada con fi_nos punzóns de 
bronce). Esta decoración é empre. 
gada tamén nos Vasos do "Tesauro. 
de Caldas". Formal e .cultura.lmen
te adscrébes_e o Brazalete de. Urdi
ñeira a conceición·s próprias do 

.... 

FRANCISCO SINGUL LORENZO 

Interior da saa de As raiées, onde se expoñen as ¡)ezas de ouriveria precristiá. 

mundo ~tlántico europeu (paralelos · 
británicos de Knipton e da cultura 
de Wessex) relacionado con _ Cen
troeuropa ( ourivelra da Baixa Á~s
tria e Checoslovaquia, donde ato
pamos idénticas .conceic;ións for
mais e decorativ&s que ·na peza da 
Gudiña). · 

Un tesouriño 
de 50 Kg. de Ouro 

"Galicia No Tempo" non aforrou 
esforzos a hora de traer exemplos 

. espectaculares pára a exposicións 
_ compostelá; referímonos por 
exemplo ás tres pezas áureas que 
forman parte do Tesauro de Caldas 
(Bronce Inicial, 1800-1600 A.C.) 

·:-un Torques de Paletas, un vaso- e 
un pente que son 'parte do que ata 
agora é o conxunto .de xoias máis 
importante de toda a Preistória ga
lega (arredor de 50 Kg de ouro, 
dos que só quedan 20 Kg· reparti
dos en ..36 pezas custodiadas polo 
Museu Provincial de Pontevedra); 
ten o achad-o pontevedrés seme
llanzas co de U rdiñeira no referin
te á técnica do puntillado. 

b vaso ou taza de Caldas amosa 
unha decoración incisa a base de 
frisos cobertos de trazos verticais 
alternando con outros lisos que o 
pofíen en relación co traballo de· 
ourives do Rhin aiemán, cfo oci
dente suízo; da Bretaña e das illas 
Británicas, que tamén enípregan as 
mesma.s cónceicións formais que 
os seus colegas ·galegos: formas 
gIObulares· cunha asa engarzada.· 
: A referéncia xermánica volve fa

cerse no_ caso do pente, obxecto 
non funcional, empregado quizá 
-coma o resto do-tesauro- en · 
rituais -máxico-relixiosos nun con-~ 
texto no que as activjdades bélicas, 

. funerárias e metalúrxicas serian sa
cralizadas ou vinculadas dalguñ 
xeito ca mundo do sagrado, Non 
son coñecidos exemplos peninsula
res vinculábeis a estre pente, nem
bargan tes na zona do ·Alto Rhin 
existen abundantes paralelos en . 
canto á forma. 
· A derradeira peza do Tesauro de 
Caldas que ·a~osa "Galicia No 
Tempo", o Torques de Paletas, é un 
dos tres exemplos con que se conta 
para este tipo na Península Ibérica; 
unha atopouse en Córdoba e outra 

en Salamanca, a tipoloxia remíte
nos a-un contexto cultura atlántico, 
desde o mundo Nórdico ata Breta- _ 
ñ;t e as lilas Británicas. Asimesmo 
ternos que emparentar con Centro
europa e Dinamarca outro qos me
llares obxectos áureos da Exposi-

. ·ción, que ria Península só ten para
lelos no País Basca; trátase do moi 
coñecido Casco de Leiro, casco de 
cerimónia, non de combate; os ou
ri ves galegos fixeron unha das 
máis refinadas obras da arte d-0 
Broñce Piñal (S. VI A:-c'.)~ repu
x.ando toda a superficie da peza 
con motivos decorativos que apa
recen na Europa Continental en 
obxectos dotados de simbolismo
relixioso (cone ·de Aban tone na 
F,ráncia, .considerado como obxec
to ritual vinculado co culto ao lu
nie e-ó sol); se chegamos a acertar 
que a decoración do casco de Leirp 
encerra un simbolismo da mesma 
natureza estaríamos a ollar un ob
xecto que sumaria ás funcións de 
parada militar as qe tipo sacra!; se
ria, · como pensa-Vázquez Varela, 
un signo de poder duffha xeraiquia 
militar sacralizada dentro dun con
texto social de corte indoeur.opeo: 

Os tesouros dos Castros 

A explotación dos recursos minei
ros, proseguindo a laboria da Idadé 
de Bronce, é un recurso ecohómi-

' co moi desenvolvido no período da 
Idade do Ferro. Os ourives castre
xos traballarán as técnicas, os' tipos 
e os motivos decorativos da tradi
ción ~allsttática centroeuropea coa 

- influ~ncia do sur peninsular que 

amosa asimesmci influxos do Me
diterráneo Oriental; de tal xeito, os 
nosos artistas saberán artellar todos 
os elementos técnicos e estéticos 
do exterior nunha arte propia de 
forte personalidade, facendo posí
bel o desenvolvimento dunha po
tente meta1úrxia e o aperfeizoa
mento de técnicas de explotación 
que lago serian adoptadas polos 
·romanos. A ouriveira castrexa ela
bora torques, brazalete~s, arr~cadas
~diademas dun luxo sen compa
rañza., pezas que farán a ledícia de 
cantos se acheguen á "Galicia No 
Tempo". -

O torques áureo de Lugo, do s. 
IV a. C., decórase cunha roseta de 
tradición minoica e micénica, tenia 
que tamén aparece na diadema do 
Tesauro de Aliseda, tradicional
mente considerado como símbolo 

·solar; de Mondoñedo chegou a 
Santiago o único torques de prata 
achado na Galiza (atopáronse na 
area castrexa sete máis, pero fora 
dos lúnites galegos, no Norte de 
Portugal), traballado.cunha técnica 
de trenzado baseada en dous fios 
grosos e outros dous máis finos re
torcidos feFITiosamente. Da citánia 
de Santa Tegra proceden os remaes 

.de torques que .amosan esa decora-
ción tan características do mundo 
dos castros, o trisque!, motivo de 
orixe oriental estendido por Europa 
e impregnado de forte contido sim
bólico, bordeado con filigrana e re- . 

· tocado cun granulado moi fino; a 
gran calidade técnica dos ourives 
galegas do s. -:i:;rr a C. é un feíto ao 
conqueriren o milagre _da filigrana, 
repetido no. colar do Tesouro de El-

".iña, onde empregaron repuxado e 
filigrana, sogueados, pontos, liñas 
de potos e paralelos; tiñan que sol
far fios de ouro finísimos, sinxelos 
e perlados, quer dicer, formados 
por unha sucesión de pequenos 
graos ou ·pontos de ouro sobre a 
superficie -mínima- do obxec
to. Deste xeito conxugan a técnica 
hallsttática do repuxado coa técni
ca mediterránea da filigrana e do 
granu1ado. 

Se os torques son colares ríxidos 
masculinos, as arracadas de ouro 
constituirían un adovio feminino; 
datadas entre os s. m e a 1 a. c. 

·son as do Te ouro de Bedofa (Fe-
rrol) e a de Vilar dos Santos (Ou
rense); as ferrolás, procedentes do 
Museu de Pontevedra, surprénden
nos pola abarracada decoración 
que amosan; un par é "labi
rintiforme", decorado con fios fu
niculares e fios laminares torsos e 
outro par é barquiforme", moito 
máis traballado, ata o ponto de se
mellar obra dalgun feitizo. Contan 
estas arracadas cunha estrutura tu
bular pechada a meio de duas sé
ries de placas repuxadas, triangula
res, cos estremos montados cun 
arame, toda a superficie das pezas 
aparece decorada de xeito moi ba
rroco con rica filigrana, destacán
dose o reito de atopaise oito pares_ 
de microscópicas moscas decora
das a molde en cada unha delas. A 
roodernidade das arracadas de Be
doia é tal que .as mozas que conco
rren na Exposición non deixan de 

__ desexar que algún ourive contem
poráneo cópie e co~ercialize estas 
maravillas castrexas. A particulari
dade máis destacada da arracada 
de Vilar dos Santos, á marxe do re
puxado, levando, pontillado, a sol
dadura e o fino granulado, é o mo
tivo decorativo zoomorfo; trátase 
dunha figura de ave acuática de 
vulto redondo. 

Por último compre sinalar o la
bor dos ourives castrexos do s. 11 a. 
C. ata o s. I d. C. Trátase de dua 
pezas moi particulares, a primeira o 
Torques de Viladonga, feíto con al
ma de bronce e recoberto cun baño 
e ar~me de ouro baixo, corre pande 
a un modelo moi difundido na Ga
llaecia, da máis pura tradición cas
trexa, achado nun contexto arqueo
lóx ico de cronoloxia romana ou 
tardorroma!la, o segundo é un dos 
torques que máis impresiona a to
dos os visitantes de "Galicia No 
Tempo", polo seu tamaño (diáme
tro de 211 mm e peso de 1.790 gr.) 
e polo brillo que se desprende da 
sua matéria (a peza de ouro máis . 
puro atopada na Gallaecia); trátase 
do moi nomeado Torques de Bure
la, que protexe o Museu Provincial 
de Lugo, pertencente ao que se deu 
en chamar a escola lucense (zona 
costeira desde o Eo ata o Cabo Or
tegal, estendéndose polo interior 
ata a Terra de Melide; é unha peza 
moi equilibrada, rematada en tron
co de cone e unha escócia por cada 
lado e .decorada na barra a base de 
fios trenzados e soldados (filigrana) 
no seu tércio central, mentres que 
nos tercios laterais o labor é de ara
mes enrolados; sen dúbida unha 
das xoias máis representativas do 
intre de máximo esplendor da Cul~ 
tura Castrexa e de toda a ourivería 
galega de Prehistória e da. Protohis
tória que se subliña en "Galicia no 

.Tempo". · .,. • 



CARTELEIRA 

El Padrino 1/1. Boa. A saga de 
Copola remata cun alegato con
tra os negócios ilicitos do Vati
cano. "As finanzas son a anna, 
a política é apretar o gatillo", 
dise no filme. • 

Durmiendo con su enemigo. 
Má. A beleza de moda, Julia 
Roberts (Pretty Woman), metida 
nunha película de suspense, 
pouco lograda. 

Cyrano de Bergerac. Moi boa. 
Magnifico guión e direción. Ex- , 
celente Depardieu. Para gozar 
dela de vagar. 

EXPOSICIONS 

Rafael Canogar 
ExP.osición retrospectiva da 
obra gráfica no Auditório de 
Galicia. 

Manuel Aramburo 
Pinturas na Casa da Parra de 
Santiago. 

Miguel Mosquera 
Pinturas e grabados na Galería 
Trinta de Santiago. 

Heriberto Quessada 
Exposición de pinturas no 
Museu Municipal de Ourense 

50 anos de Ourense 
Expo ición fotográfica organi
zada polo Coléxio de Arquitec-

PUBLICACIONS 

·Anima+] 
Revista cultural de Edicións Po
sitivas que quer converterse e 
órgao de debate con periodici 
dade rrimestral e de informa
ción das manifestacións cultu
rais máis arriscadas e anovado
res. Dirixida e cordenada por 
Xelis de Toro, o número prirnei
ro inclue, nunl)a maqueta inabi
tual nese xénero no noso país, 

ANUNCIOS DE BALDE 

Véndese Ford Orion. Novo, re
visado, 3 anos e médio (M-
4593-HZ), blanco. Información 
986-23 76 72. Chamar de 2,30 a 
3,30 pm. 

Oferécese diseñador. gráfico. 
Para pedir información escribir 
a: Maria Fonseca, Ecuador 40, 
Baixo Dta. 36203-Vigo. 

A A ociación Galega da Muller 
ten de de comezos deste ano un 
servício gratuito de asesoria 
xurídica para mulleres no eu 
loc;al de Santiago (Rua do Vi
llar, 23-211) , para atender con
tultas e información obre agre
sións, maos tratos, separacións, 
tutela de fillos. Atendido pola 
avogada Isabel Castillo, e tá 
aberto os Xoves (agás festivos) 
de 7 a 9 da tarde. O teléfono da 

Despertares. Mala. Robert de 
Niro, máis unha vez, en papel 
de minusválido. Navideña. 

Bailando con lobos . Regular. 
Mal 'dirixida polo guapo Cost
ner e ·con gran número de inxe
nuidádes no guión. Con. todo, é 
positiva e nada desprec.iabel a 
visión que oferece dos sioux. 
Dura tres horas. Recomendabel, 
pésie a todo. 

De repente un extraño. Mala. 
Unha máis de suspense e unha 
roáis que fracasa. Falla no fun
damental: a credibilidade. · 

tos de Ourense, dentro do pro
grama comemorativo de SO añi
versário do colectivo. 

Colectiva 
de escultura 

.. Exposicón de doce escultores 
galegos na Galería Altamira de 
Pontevedra. 

Xohán Viqueira 
Símbolos e sinos de Viqueira na 
Galería Sargadelos de Ferrol. 

Chen Bao Cheng 
e Max Vadukul 
Exposición na Sala dos Peiraos 
de Vigo aberta até o 20 de Mar-

entrevistas con Jesus Tusón, 
Antón Reixa, Pedro Casals e o 
grupo Chévere, poemas inéditos 
de Cunqueiro, reseñas de narra
tiva, música, criación e artigos 
de Claudio Rodríguez Fer e 
Manuel Oteiriño sobre o animal 
a quen se adica a portada deste 
primeiro número, o lobo. Preci
samente esta última característi
ca fornece a maior orixinalidade 
da publicación que procurará 

AGM é o (986) 58 8 l 01 : 

Precísase muller para traballo 
perigoso. Escaso salário. Frio 
intenso. Longos meses de escu
ridade. Perigo constante. Retor
no incerto. Interesados escreber 
a XMPP. IESP Sada. Rua Bra
ñas sin Sada (A Coruña). Indi
car nome, idade, enderezo, foto 
recente e. razóns pola que faria a 
viaxe . Perguntar por Xaquin. 

Francesa, Licenciada en Filoloxia 
France!B e e pañola dá clases de 
francés. Rua do Home Santo, 
13-311 ou tfno. (981) 56 50 .87 de 
Santiago de Compostela. 

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

UNTA 
DE GALICIA ®l ' u 

TELEVISION 

Cine de Terror 
Durante o mes de Abril a TVG 
programa un ciclo· de Terror que . 
se emitir4 nas noites dos luns 
dentro de "Telecinema". Na pri
meira entrega atenderase á obra 
de tres autores· significados: 
Carpenter, Riddley Scott e Boris 
Karl9ff. r. 

1 de Abril. "A néboa" (1970). 
de John Carpenter 

8 de Abril "A cámara do te
rror", dirixida por Juan Ibáñez e 
coa intervención de Karloff. 

15 de Abril "Blade Runner", 
de Ridley Scott. 

zo do fotógrafo chino Chen 
Bao Cheng e o británico Max 
Vadukul. 

Marilfa Nunes 
Exposición de collages na Coo
perativa Cultural Étnia de Ca
minha (Rua Direita, 156) . 

Vellos xoguetes 
Exposición da antiga Colección 
Payá de xogúefos cedida polo 
Museu de la Joguina de lbi 
(Alacan). No Edificio Sarmien
to do MuseÜ de Pontevema. 

que sexa un animal distinto en 
cada entrega o .que serva de mo
tivo para criadores e artistas co
laboradores. Neste prirneiro nú
mero hai tamén diferentes arti
gos sobre a novela negra e a sua 
virtualidade en galego. 

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

Aos concellos de Galiza contra 
o lume. Solicitade á Consellaria 
250.000 pesetas por hectárea, 
segun e partindo da extensión 
total de cada municfpio. 

Vendo enxámios en produción. 
Ah.ellas do país. Varroa tratada. 
Colmea perfeición con cámara 
de cría. 11.000 pta. Tfno. 
(0,981) 899931. 

NOVAS SENSUAIS · 

MC I Compostela 
Saiu o número 6 de Aro boletin 
que edita desde Orden un fato 
de persoas que desexen colabo
rar, precisando que "se ten de
cidido por primeira vez, a pu
blicar artigos escritos ém outras 
nonnas· cultas do portugués que 
rn;m seja a da AGAL". Entre 
outros traballos, Aro recolle un
ha entrevista con Joaquin Ma
rin, un estúdo sobre si "E na
cional a literatura galega-portu
guesa na Galiza espanhola?'', 
!'A industria textil en. Ordes" 
Explora~ons e economía :Sub- . 
mergida ', "Entrevista a umha 
traballadora da Fábrica Viria
to", "Cinema e Normali
za9om", etc. Para contactar con 
eles podedys dirixirvos a ARO, 
Apartado de Correos 16-0rdes 
(A Coruña). · 

A ROSA TIBB.A 
Nº 470 - 21 DE MARZO DE 1991 

Traballando xa na corif ección 
dunha nova publicación dirixida 
ao colectivO' de "músicos e pro
fesionais do espectáculo", ácha
se Francisco Vázquez, quen . 
pensa sairá no mes de maio. A 
cabeceira levará o nome de Fol. 
"E unha necesidade", sinalá o 
editor-, "pasto que facia falla 
contar cunha revista que reco
llera-o aspecto meramente liga-

-dó a un sector que é relativa
mente amplo en Galiza". 

No 108 de FM, Radio Xelmí
rez. Mércores e venres, de 4 a 8 
da Tarde.durarfte as xomadas 
lectivas. Paulo Porta é o anima
dor principal desta actividade, 
onde s¡¿. emiten programas ·de 
todo tipo. Radio Xehnírez pre-

. tende. emitir vintecatro horas 
durante a octava semana cultu-

ACTOS 

Escota de 
Dinámica Educativa _ 

Organizadas-polo ConceÜo de 
Fene, celebraranse en cin,co se
sións de dúas horas cada unha, 
todos os martes entre o 9 de 
Abril e o 7 de Maio. 

Trataranse temas da fündón 
da escola, problemáticas escola
res, .papel da famífia e contorno, 
transición á vida laboral,. .. 

Vai dirixida a todos os viciños · 
interesados no tema, en especial 
ao.s colectivos que _conforman a 
comunidade educativa e á so
ciedade no seu conxunto. A ma
trícula pode· realizarse entre o 
20 de Marzo e o 3 de Abril na 
Casa do Concello e na Casa· de 
Cultura de Fene. O curso cele- . 
brarase no Coléxio Público "O 
Ramo"· de Barallobre. 

Festival 
contra a Guerra 

Organizado pola CoordenaQ.ora 
de Estudantes contra a Guerra 
celebrarase o Xoves 21 de Mar- . 
zo, na Alameda de Santiago (se
.chove no Pavillón Santa Isabel), 
un recital con actuacións de Os· 
Diplomáticos de Monte Alto, 
Dhais, Luar na Lubre, A Fus- 4 

quenlla e Chévere. Ha)Jerá ac
tuacións· de teatro, poesía e ex
posicións de píntura. 

CONVOCATORIAS . 

II Certame 
!fe Integración Escolar 

A Asociación para a Integración do 
Neno Disminuído é unha asocia
ción de ámbito galego formada por 
todas aquelas persoas interesadas 
en conseguir a normalización do in
divfduo na comunidade áque per
tence. A integración é ó único ca
rniño para conseguir esa norm~
ción. 

A Integración Escolar empeza a 
ser u.n feíto que, ainda con moitos 
atrancos, vaise abrindo camiño den
tro do sistema educativo. 

Con _este Ceriame pretend~mos 
contribuir a estimular e difundir 
asexperiencias que se desenvolven 
a cotío nalgunha das nosas aulas. 

.Bases: 
1. O Certame ten como finalidade 

·recoller as experiéncias que contri
buan á Integración Escolar de ne
nos con necesidades educativas es
peciais. 

2. A dotación do prémio será de 
200.000 pesetas. Tamén se outorga
rá un accésit de 100.000 pesetas. 

3. Os traballos poderán ser reali
zados individual ou colectivamente, 
por persoas que teñan feíto ou este
xan a facer algunha experiéncia de 
Integración no ámbito escolar, aco
llidos o.u non aos plans oficiais. 

4. Os participantes deberán enviar 
a -experiéncia por duplicado ao 
ªI?artado de Correos l.46S da Coru
ña, adxuntando a documentación 
seguinte: 

a) En sobre pecho, dados persoais 
do autor e certificación do centró 
de 'que a experiéncia se realizóu ou 
está sendo levada a cabo polas per -
soas que se relacionan nominal
mente como autores da mesma 

No exteri.or do sobre deberá figu
rar o título da obra a concurso, sen 
r~mite. 01,1 logotipo identificador do 
centro ao que pertence. · · 
-b) Memória descritivada expe

riéncia reali.zada explici~do: 
Obxectivos xerais e xustifü:ación 

teórica da mesma. · 
Descrición da experiéncia. 
Docume'ntac!ón· (fotografías, de

buxos, áudio-visuais, murais ... ). 
Resultados obtidose valoración 

dos mesmos. 
c) Deberá ter unha extensión má

xima de 100 fólios e mínima de SO 
fólios. · 

d) Apresentación exclusivamente 
traballos orixinais e inéditos. 

S. O prazo de apresentación dos . 
traballos remata o dia lS de No
vembro de 1991. 

A concesión dos prémios efectua
rase no .mes de Decembro do mes
mo ano. 

O fallo final comunicaráselle per
soalmente aos interesados. 

'6. O xurado estará composto por 
tres membros de AIND ou persoas 
relevantes no campo da Integración 
e · un representante da Con sellaría 
de Traballo e Seryizos Sociais. 

7. AIND resérvase o direilo de 
publicación das · experiéncias1 

seleccionadas ou non. 
8. A apres~ntación ao Certame le-

va implícita a aceitación das pre
. sentes bases. 

Concurso Fotográfico _ 

Organizado polo ~oncello de O 
Grove convócase este certame 
fotográfico sobre "Hora, Fauna 
e Paisaxe de O Grove" ºcoas se
guintes bases: 
Participantes Unha só catego
tia, profisionais ou ~eizoados, 
maiores de 16 anos. · 
Tema: Relac'ionado co entorno 
natural da ensenada do Grove. 

· Espácios e paisaxes naturais e 
·espécies i:,:epresentativas da Ao- '. 
ra e Fauna Local. 
Modalidade e fürmato. Obras 

_ en cór, sen lúnite de número por 
participante . Dimensións de 
24x30, montadas paspartús, ou 
semellante de cór blanco, tama-
ño 30x40. ' 
Presentación. Os traballos non·· 
poderári levar o nome do autor 
de maneira visíbel e apresenta
ranse baixo plica: 
Lugar e data de apresenta
ción. Pódense eQtregar en man 
no Concello de O Grove ou en
viarse por correo antes do 30 de 
Xuño de 1991. 
Prémios: .1'º) 100.000 pesetas. 
2º) 75.000 ptas. e 3º) 50:000 pe
setas. 
As obras queda!á en proprieda
de dos autores ·agás as premia
das que pasarán á propriedade 
do Concello. Os prémios pode
ran ser deFlarados deseitos. 

CONSELLERIA DE CULTURA E XUV.ENTUDE 

• 
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A m~io-ria das· empresas galegas 
silenciaron un comunicado .de 250 xornalistas 

O éxito do Diario por la Paz mostra 
o abismo que separ~ a xornalistas e 
público das empresas de comunicación 
MANUEL VEIGA 

D iário por la paz, unha iniciativa. 
qt,.1e toma o seu paradóxico nome 

· · posto que se trataba du_n sema-
nário- do seu antecedente catalán Giari pe 
la pau, foi a surpresa positiva desta gue
rra, no tocante á información. Publicáronse 
cinco números, o primeiro dos)cales saiu· 
con 35 mil exemplares de tirada e houbo 
de ser reeditado até acadar os 55 mil. Un 
pou~o máis baixas, ainda que tamén notá
beis, foron as ventas das edicións seguin
tes. A iniciativa sur~iu dun grupo de xorna
listas de Madrid e contou coa adesión de 
1100 profisionais dos médios de comuni
cación qa capital do Estado. 

"O éxito e o interés da experiéncia, pos
tQ que se trataba dunha iniciativa po·ntoal, 
namentras durase a guerra, foron indudá
beis", declara o escritor e xornalista Javier 
Alfaya. 

O proxecto foi apresentado a todas as 
empresas, agás o ABC, e "pode decirse . . 
que responderon bastante ben. A distribu
ción do Diário foi ·responsabilidade de El 
Mundo e Diárib 16. Hai que lembrar que 

. médios como El Independiente ou El 
Mundo proporcionaron unha información 
bastante aceitabel sobre a guerra'', sinala 
Alfa ya. 

Con todo, a própria consulta dos núme-_ 
ros publicados do Diário por Ja paz 11.on 
oculta o abismo existente entre esta infor
mación e a circulante polos demais mé
dios, o que resulta extrano se se toma en 
canta que a nómina de colaboradores era 
praticamente comun. "A idea foi sempre a 
dun proxecto aberto, comenta Javier Alfa
ya, e alí estivo todo o mundo, Umbral, Del 
Pozo, Manuel Vicent, Montalban, Maruja 

·Torres, ~ila, Forges ou Vicent Marqués". , 
O abano. de opinións en favor da ·paz 

abrangueu desde Torrente Ballestera Pe- . 

nicado no que se pedia aos médios de co
municación que -interpretasen "un papel 
máis activo como. impulsores da concór
di~". "As canles informativas, sinalaban ta
mén, deberian atender, co mesmo pulo e 
interese demostrados nesta ocasión, as 
demais violacións, por desgrácia bastante 
habituais, das normas internacionais e os 
dereitos humanos". -· pa Flores, pasando por Sara Montiel, Ana 

Belén ou Luis rEduardo Aute, o que dá 
idea da pluralidade e amplitude do espec
-tro. "A guerra foi moi importante, afirma 
Alfaya, serviu para que xente que antes ti-• 
ña unha posición o pensara duas veces. 
Pode dicerse que desde os liberais de es
tjuerda todos apoiaron a paz". 

"Non esperabamos recoller tantas fir
mas, a actitude foi moi boa", sinala Xosé 

' Anxo González,-un dos xornalistas promo
tores da idea'. Resposta diferente foi a 
proporcionada palas empresas. "Pedimos, 
lembra, gL.ie recollesen o comunicado to-

lsto contrastou coa gran masa de mé
dios de comunicación restantes, alistados 
á versión unilateral norteamericana, · aes · 
euf~místicos diseños por ordenador e aes 
comentários de especialistas de confian
za. "O c;ibismo entre a ideoloxia dos mé- ~ 
dios e a da xente- que os fai é moi gran-
de", resume Alfaya. . , · 

A experiéncia pode facer posibel reto
mar a idea "dunha prensa non para catre, 
pero si máis avanzada, que informe sobre 
a situación do Terceiro Mundo etc., siñala 
tamén este xornalista que non por iso de~
xa de lembrar o resultado frustrado e· ain
da recente dos proxectos de Liberación e 
La Tarde. · · 

"Para iniciar un proxecto de-d)ário com
pren, polo menos de entrada, uns mil mi
llóns de pesetas", estima. Unha cantidade 
que supón un límite claro no aceso á in
formación .. 

Os dinamizadores de Diário por la paz 
estudan agora a posibilidade de criar un
ha asociación de xornalistas pola paz ·e a 
edición dun periódico mensual. 

Sensibilidade dos xornalistas 
e frivolidade das emp·resas 

O panorama foi en parte diferente en Ga
liza. 250 xornalistas suscribiron un comu-

• . 

· JOSÉ IBARROLA 

.mo información, pois non contabamos con 
médios para que o insertasen como publi
cidade. Pero o resultado foi que as· empre
sas editoras apenas se fixeron eco, redu
ciron a nota a tres ou catro liñas e para isa 
tomando a postura a favor da paz , pero 
pasando por alto a valor9ción e petición 
dos xornalistas, ria que se solicitaba o 
apoio das empresas á paz e a cobertura 
doutras guerras igualmente graves". . 

Só a Axéncia Galega de Notícias, o diá
rio El Progreso e o semanário A Nosa Te
rra recollian con amplitude esta petición. 
Serva como anécdota contrária a de Feli
ciano Barrera, principal proprietário.de El · 

Correo Gallego, quen na apertura da 
delegación deste xornal en Vigo, ofe
recia unha disertación de elevado to-
no militarista. 

X.osé Anxo Gonzalez non dubida 
en afirmar que habia sensibilidades 
encontradas entre · xornalistas e em
presas. "O que máis me chamou a 
atención, resalta, foi a. frivolidade coa 
que alguh_s médios se tomaron a in
formación sobre a guerra. Despois 
do ataque, algun periódico titulou Sa- · 
dam noqueado e· eu cheguei a ouvir 
notícias nas que se informaba dos 
froitíferos bombardeos sobre Basara. 
Nalguns casos era como se estive
ran a talar da liga de baloncesto, co
ma se non se tratara de persoas e de 
morfos". 

O colectivo de xornalistas ·galegas 
a pr9I da paz tivo tamén en mentes a 
edición dunha publicación de tipo se~ 
mellante á catalana e madrileña .. "Fo
ran recollidos alguns_ ~rtigos e o cus
to xa estaba-cuberto con doacións de 
persoas que apoiaban .a iniciativa. 
Os traballadores de rotativas de Dia
rio 16 ·de Galicia .oferecéranse a rea
lizar o seu traballo gratis para a tira
da_ deste periódico, lembra Xqsé An-
xo González, pero .o proxecto paroú
se co remate da guerra". • 

CURAR.AO 
MENSAXEIRO 

G. LUCA DE TENA 

O machete do escape cortado 
ábrelles camiño por ·entre 
anúncio e anúncio da chispa 

da vida. Ben de veces non chegan aes 
pedais do ciclomotor e van de pés 
pausados no estribo do depósito. En
cachoupa·dos nun· chaquetón mariñeiro 
de vinilo verde abren o gas a fondo pa
ra furaren o cortinado de auga e vento. 
Ser mensaxeiro nas terras piar trata
das polos pronósticos do tempo ten 
parte de melladura e outro anaco de 
arrepio cando . ultrapasan a procesión 
dos coches e van rematar a faena so
bre a roda de atrás, bloqueada de es
guello no trépede branca dun semáfo
ro. 

Con- apenas dezaseis anos, furan ta-
- mén a letra pequena das leis, o código 
da circulación, os estatutos europeos 
do menor de idade, a declaración uni
versal dos direitos do home, as ofici
nas do concello para a xuventude e in-

. gresan direitamente nas estadísticas 
dos descerebrados no tránsito rodado. 
Non existen para nengun código escri
to. Campan no apartado de ofertas dos 
anúncios por palabras: "Oferezo traba
llo a quen saiba manexar ciclomotor". 

Por trinta mil pesetas ao mes se po
de facer o camiño desde un aula de 
básica ao interno dos esnafrados na 
carreira de levar un paquete, das lápi
ces de cores a sentir no peito o rebúm
bio do escape cortado, o globo de co
rrer e de ser home. Duplicamos as ci
fras de grandes eivados por causa da 
circulación e por iso os protagonistas 
dos tele-xornais presiden congresos 
sobre esta especialidade cl ínica e 
comprometen axudas millonárias. 

A diário, outro fato de rapaces recén 
apeados da escala ingresa na cabalei
ria do mandado urxente. Non precisan 
casco, nen papeis, non se pide carnet 
e nen sequera haberá multas polas in
diadas que queiran facer. Case non· se 
diferencian dos recadeiros de hai cin
cuenta anos. A desigualdade de opor
tunidades pode máis ca modernidade 
e o progreso. 

Para a estadística, a civilidade e os 
cartos públicos, estes nenos que non 
dan a talla do traxe de augas, come
zan a existir cando ingresan nun hospi
tal. • • 

VOLVER AO REGO 

X a non hai guE,ma civil en Nica
rágua. Os xóvenes non marren 
na frente pero comezan a mo-

, rrer de fame e miséria. Se a princípios 
de 1990 a tasa de mortalidade infantil 
era.dUn 65 por mil (en Galiza esa tasa 
é do 10,3, no Estado español do_Jl e 
en Cuba do 1-6) agora incrementous0-;;-
ate o 180. • 




