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Coa nova. refo~ma, unh~ carta entre O Barco e· Montarte deberá pasar por ·ourense e Lugo . 
1 • 

c.orreos, un . caso u.rxente 
· O recén es.treado plan de clasificación e trarisporté.-obrig.a a que o fránsito, mesmo entre vilas conlindantes, 

se real.ice através das.capitais de província. O conxunto da reforma que se está a acometer, 
. · marcadamente privat~zadora, reduce ainda máis o carácter público do seryício. 

Borrell confirma 
as comisións por 
obras, várias das 
cales foran 
denunciadas en 
Gal iza 

O ministro de Obras Públicas Josep 
Borrell ven de certificar que hai parti- · . 
dos que reciben comisións por obras 

> e concesións da Administración. Ao 
pedir aos presidentes de construtoras 
que non paguen porcentaxes por 
concesións, Borrelj .recoñece que a 
conexión Naseíro entre- contratistas e 
partidos non se limita ao PP. A pro
testa dos .seus compañeiros de parti
do constitue toda unha auto-acusa
ción. . (Páxina 7) 

Ramón Muñiz: 'A 
esquerda ai.nda 
non recolleu na 
sua prática aos 
sectores 
marxinais' -

Ramón Muñiz é xa unha figura históri
ca da xeneración nacionalista que se 
formou no fin da postguerra. Sociólo-

. go, animador e fundador do sindicalis
mo labrego nacionalista, cunha longa 

_ traxectória de militáncia política, de
senvolve o seu traballo nestes últimos 

. ; . tempos ligado ao traballo social. Mu-
; ñiz forma parte do Consello Galega 

de Servízos Sociais e é fundador da 
Asociación Galega de-Traballo Social 
Comunitário. (Páxina 12-13) . 

·Os, dicionários, 
entre· o 
·efecto 
normalizador e a 
presión . 
normativa 

A preséncia de máis de cinco die~ 
cionários d~ galega con máis· de 
30.000 entradas de média con
yertíronse nunha oferta que ~u.- · 
da a resolver unha das maiores 
carénCias instrumentais no proce
so de normalización do naso idio
ma, o ~ue 'debe contribuir a supe
rar as arbitrariedades detectadas 
nalguns sectores e á crítica que 
receben alguti deles de non 
adaptarse á nor¡nativa_.{Páxina 17) 

Análise do 
comportamento 
dos 
~epu~ados nos 

·distintos 
parlamentos 

Os erifrentamentos parlamentá
rios subidos de tonó, os patale-
os, asubias e abucheos, son al-
go habitual ·nos parlamentos de 
tqdo o mundo. Pero o parlamen-
to gale'go teri unhas peculiarida
des na sua composición: .a as
censión eleitoral do nacionalismo 
choca frontalmente coas forzas 
maioritárias, prir:icipalryiente cun "' 
PP no que mil.itan rnembros an
corados no fr?tnquismo:(Páxina 5) 
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Leonardo Vidal, ex-subdirector -xeraLde. Co~reos, paso.u a ~er responsábel de Esabe-Express 

·o propiciado deterioro de Correos permite 
t . . 

agora ·un ha reforma de sentido privatizador 
MANUEL VEIGA-XOSE CASTRO 

A chegada do superministro, José Borrell, trouxo consigo a dimisión e ó ce·se da plana maior de Correos. 
Recéntemente púxose en marcha unha reforma marcadamente privatizadora que ten previsto transferir a empresas 

privadas todos aqueles servícios· de Correos considerados rendábeis. O aceso dos cidadáns ao servício púplico postal 
pode resentirse co último,capítulo dun deterioro que se ven producindo ao longo dos quince últimos anos. 

Máis de tres lustros esmorecen
do, poderia ser ·un título apro
priado para describir a evolución 
do servício público de Correos 
·no Estado español. O seu decli
ve corre paralelo ao c;tespegue 
da telefónica que se consolida 
neste periodo -de meados dos 
setenta até hoxe- como empresa. · 
independente . . 

A 9posta política, desde os pri
meiros governos da UCD, até .os 
posteriores do Partido Socialista, · 
decántase en favor da Compáñia 
Telefónica. Sobre ela recairá o 

futuro das comunicacións. Un 
·dos últimos síntomas foi a adxu-

, dicación á mesma do moderno 
servício de tele-fax, sucesor his
tórico do telégr~fo. 

Os investimehfos estatais dirixí
ron-se, case sempre, aos secta
-res ponta das_ telecomu nica
cións: informática, telématica, 
ofimática, desenvolvemento do 
teléfono, criación de bancos de 
datos e lanzamento· dun satélite 
de comunicacións -Hispasat
.previsto para dentro dun ar:io; to-

. dos os éales derivaron no poten-

AS SANGUESUGAS 

Correos é un servício público máis a padecer.o mesmo :plan de 
asalto. Trátase, en primeiro lugar, como antes lle sucedeu a Renfe 
ou á sanidade, de permitir, a br;ise de deixación e negli.xéncia, o 
deterioro progresivo do 'servício que nun momento dado se yolta 
insostibel. Con iso lógrase o ambiente social propício para que os 
governantes salten ao terreo de xogo a panacea salvadora qu~ 

· non é outra que a privatización . · 

Como se privatiza un servício público que canta cunha extensa 
rede e altos custos á par de beneficios? Pois fragmentando o 
servício. A parte custosa queda en mans do Estado e a renqabel 
pasa a ser propriedade de empresas nas· que mesmamente 
participa algun governante ou algun- alto ·funcionário cesante, caso 
de Leonardo Vidal, aoque nos referimos na información, ou en 
activo. 

· A compresión do Correo como un ser'-'.ício púb!ico que debe· 
atender por igoal a todos os c;:idadáns rómpese ante' o acoso deste 
terremoto liberalizador. Quen viva no rural ou_nun lugar ex-céntrico 
non é rentabel para o negc.ciante privado. Quen queira un servício 
eficaz de.berá _recurrir ás compañias privadas de "transporte urxente 
que están a disfroitar. dun curioso auxe nos últimos anos. Deberá 
recurrir, claro está, se ten posíbeis para pagar a Jgctura, senón 
haberá de armarse de paciéncia mentres otJserva como o correo· 
público funcionar piar que hai tres ou catro décadas, alleo á · 
revolucións tecnolóxicas e modernizacións. 

A falta de vontade política para relanzar este tradicional e ainda 
básico-organismo público ponse má!s que nunca de manifesto. 

O Organismo Autónqmo de Correos e Tei'égrafos, tal e como . 
quedou legalmente definido, precisa c::anto antes dos investimentos 
necesário~ para p0ñer1 ao dia instalaoións .. rr,iodernizar equip,,a.s -
Correos ainda non canta con ordenad9res-, no camiño de · 
recuperar unha clientela deliberada ou neglixentemente perdida en 

. favor do lucro particular. 

Correos carece tamén neste momento dún sistema de transportes 
próprio o que provoca a St,Ja dependéncia de arrendamentos 
privado~. baseados moitas veces en contratos leoninos. 

No plan de reforma actual -non hai nada do modelo francés que se 
apont_a como guia, modelo que segúe a· usar do ferrocarril, d~ 
médiós·próprios e dun funcionariado extenso e eficaz.+ 

AROSATBIBA 

A LABOR DE . 
PAQUETERIA, QUE 
ATE OS ANOS-
SETENTA FORA 

ciamento da Compañia. 

-ABSORVIDA POR 
CORREOS COMEZA 
A DESMEMBRARSE 
C'ARA OUTRAS 

Para Correos resérvanse as co
mu nicacións postais , as tarifas 
culturais subvencionadas, ,o ser
vício gratuito entre organismos 
públicos (franquJcia) , quer dicer 

· ·as funcións máis envellecidas e 
menos rentábeis. . 

en ocasións até nun 75% do seu 
volume- por Correos comeza a 
desmembrarse cara outras em
presas . Este negócio disparouse 
nos últimos .anos. O crecimento 
regular dos précios e a pouca li
quidez de moitas empresas 
aconsella · o mantenemento de 
pequenos stoks de mercancias 
nos almacens e a reposición in
mediata através de transportes 
de maior ou menor urxéncia. Foi 
a gran oportunidade de Correos , 
despreciada a favor de coñeci
das empresas privadas, nacidas 
nos últimos anos. 

EMPRESAS 

Empresas privadas 
·absorven a paqueteiria 

A labor de paqueteiria, que ate 
os anos setenta tora absorvida -

• 

REP/~RTO DE CORREOS J 

SE l~\/ \ C .l () 

. POBL\C() 

SERVIC\() 
. PRl\/~\D() 

PEPE CARREIRO 
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O caso de Leonardo Vidal, sub
director xeral de Correos, seria 
notório. Encarregado dun pro
xecto de recuperación do serví
cio , pása a dirixir a división de 
paqueteiria dun contrincante co
mercial, Esabe-Express, empre
sa que acacia a partir deste mo
mento un notabel éxito. 

Vidal non seria o único. Sospei
tase que entre. o acionariado de 
moitas das compañías de trans
porte urxente figuran homes de 
palla dalguns dos principais di
rectivos de Correos. 

A partir de 1979 tamén, a banca 
e outras empresas, clientes 

principais de Correos, comeza-
. rá~ a criar as suas próprias 
compañ.ias, caso de Suresa en 
Barcelona qu'e chegou a facerse 
cargo do 50% do correo urbano 
da cidade. 

Estas compañias conseguiron 
saltarse a proibición legal de re-

. E-N-TR_E_O ___ _ 

ACCIONARIADO 
DE ·MOITAS 
DAS COMPAÑIAS 
DE TRANSPORTE 
URXENTE FIGURAN 
HOMES 
DE PALLA 
DALGUNS DOS 
PRINCIPAIS 
DIRECTIVOS 
DE CORREOS 

parto de cartas entre cidades, 
~ exclusiva que ostentaba Corre
ffi os, mediante o subterfúxio de fa-
1- cer o transporte interurbano co
~ 
0 mo paquete. Asi, unha empresa, 
~ con sede en Madrid, que queira 

repartir 200 mil cartas publicitá
rias na Coruña, realiza o envio 
como paqueteiria, através dunha 
empresa de transporte urxente 
ou do próprio servício de Corre
os Postal Express, que lago de
posita o contido neutra empresa 
da própria cidade ou na mesma 
~stafeta de Correos, pero pagan
do xa a tarifa local. 

O novo plan de clasificación e transporte retrasará o reparto nas vilas _ 

Unha carta entre O Barco e Monforte deberá pasar 
p~r Ourense e· Lugo 
O novo plan de clasificación e 
transportes que a direcióQ cen
tral de Correos comezou a apli
car o primeiro trimestre deste 
ano en Galiza, Astúrias e Leen a 
título experimental , está a cau
sar xa enormes retrasos de co
rrespondéncia en todas aquelas 
vi las que non son cabeceira de 
provfncia. 

lsto é debido a que o novo plan 
suprime a distribución por liñas 
ambulantes, atendidas através do 
ferrocarril cu do transporte terres
tre, é abriga a que a clasificación 
se realice nas capitais de provín
cia, lugar por onde haberá de pa
sar todo o correo, ainda que tran
site entre vilas conlindantes. 

A modo de exemplo, isto repre
senta que unha carta que se de
posite no Barco de Valdeorras 
~on destino a Montarte, en lugar 
de tomar o ferrocarril directo co
mo era tradicional, agora é envia
da a Ourense para a sua clasifi
cación e de aí partirá, ao dia se
guinte para Lugo, desde onde se- . 
rá por último enviada a Monforte 
de Lemas. Oeste modo o prazo 
de entrega pode aumentar dun 
dia a tres ou de dous a catre. 

Unha das razóns aterecidas pela 
direción para a aprobación deste 
plan é o aforro que supoñerá a 
respeito do custo do ferrocarril, 
médio que se viña utilizando até 
.agora de form~ preponderante. 

O modelo francés que sobre o 
papel trata de aplicarse oculta 
máis ben unha privatización 
das redes de reparto que agora 
serán fundamentalmente te
rrestres e aéreas, a diferéncia 
do modelo galo 

Abe/ardo Lorenzo e Cia é preqi'"' 

samente unha das empresas be
neficiadas. Esta sociedade, rela
cionada con Rosendo Naseiro (a 
muller do proprietário e curmá do 
ex-tesoureiro do Partido Popular) 
poseía xa anteriormente várias 
contratas de transporte de Corre-

os, controlando as províncias da 
Coruña e Pontevedra, agás a co
marca do Morrazo e algunhas vi
las pequenas de escasa rentabili
dade económica. A extensión de 
Abe/ardo Lorenzo alcanzaba ta
mén a área de Madrid, asi como 

outras preví ncias .do Estado. 

A utilizaciór:i de transportistas 
alleos a Correos engade dificul
dades ao reparto, ao tratarse de 
persoas que simplemente tras
bordan os búltos, pero non reali
zan nengunha labor de clasifica
ción , o que acumula maiores 
perdas de tempo. 

Por outra parte, o transporte aé
reo realizarase através dun acor
de con várias compañías comer
ciais, unha vez fracasada a posi
bilidade, por problemas financei
ros, de que Correos se fixera 
cunha rede própria de Aviocar. 
Neste momento a empresa sé 
canta cun destes aparatos. 

Represión 
sobre os funcionários 

A privatización fragmentada da
queles sectores rendábeis de 
Correos, prática seguida ante
riormente xa neutros servíoios 

ABE LARDO 
LORENZO E CIA 
E UNHA 
DAS EMPRESAS 
BENEFICIADAS. 
ESTA SOCIEDADE, 
RELACIONADA CON 
ROSEN DO 
NASEIRO,· 
POSEIAXAVARIAS 
CONTRATAS 
DE TRANSPORTE 
DE CORREOS 

Nen contabilidade 
própria 

. . 

O servício de Correos cunha nó
mina de 60 mil traballadores , 
adscríbese no Estado español a 
unha direción xeral, dependente 
do actual macroministério de 
Obras Públicas, Transportes e 
Comunicacións, dirixido por José 
Borrell , o que contrasta co rango 
de ministério que posee en pai
ses como Fráncia ou o Reino 
Unido. En Portugal, Correos, Te
légrafos e Telefónica forman un
ha unidade que comparte perdas 
e gañáncias. 

Por outra parte, no Estado es
pañol , mentres que o potencia
mento de telefónica é funda
mentado nunha estrutura em
presarial autónoma, participáda, 
case a partes iguais polo Estado 
e capital .privado, Correos nen 
sequer posee un funcionamento 
empresarial independente. Esta 
posibilidade comezara a estu
dars e en 1977, pe.ro nL.i nea,· 
através. de diversas oportunida
des, logrou conciliar a vontade 
política suficiente como para 
que se concretase. 

Até tal ponto a xestión de Corre
os non é autónoma que nen se
quer canta cunha contabilidade 
própria. As perdas anuais esti
.madas en 15 mil millóns de pe-

públicos, éaso de Rente, conta 
tamén cu nha redución de perso
al, xa aprobada, de tres mil per
soas en todo o Estado. Segundo · 
o informe recente dunha comi
sión interministerial ao efecto, 
Correos pensa contar en 1-995 
con só o 10% dos funcionários 
actuais., pertencendo o resto do 
persoal ás diversas contratas. 

A aplicación destas medidas pa
rece estar na base do aumento 
espectacular dos expedentes 
abertos contra traballadores, por 
diversas causas, moitas delas
sen xustificar. Fontes sindicais 
non ·dubidan en ca1ificar o mo
mento de "auténtica represió.n" 
superior á habida en tempos do 
franquismo. 

O novo pl?n canta simultanear a 
reducióh de persoal co medre · 
da correspondéncia nun 25%. 
Tamén se pretende levar a cabo 
para 1995 unha subida de tari
fas que unificaría o franqueo erí. 
45 pesetas, tanto para o tránsito 
urbano como entre cidades. 

Crecerán igualmente as tarifas 
de franqueo concertado, subida 
que se xustifica -en base á nece
sidade de "competir coa empresa 

. privada''. Para os sindicatos trá
tase de "competir tora do lugar 
adecuado". 

A redución de persoal poder 
afectar ademais gravemente ao 
servício, pois a aglomeración en 
datas ponta .era xa frecuente. Ul
timante , ademais, deixouse de 
contratar persoal eventual nas 
épocas de aglomeración de co
rreo e mesmo as sustitucións por 
vacións adoitan a cubrirse con 
persoal que atende zonas limítro- -
fes, o que sobrecarga o traballo 
·e dá lugar a retrasos. • 



.O parrulo feo 
Na década dos sesenta foi a 
subida de 0,50 pesetas nos 
selos para subvencionar o 
plan de desevolvemento do 
Campo de Gibraltar. Posterior
mente foi lbéria quen se bene
ficio u de elevados arrenda
mentos cosque Correos sufra
gaba indirectamente parte das 
perdas que xeraba a compañia 
aerea. 

A Correos birláronlle o telefax, 
SUGesor do telégrafo e do telex, 
que pasou a telefónica. E ago
ra ven de perder a Caixa Postal 
que formará grupo coa Banca 
Pública. Por certo que moitos 
dos funcionários de Caixa Pos
tal, todos aqueles que ocupa
ban oficinas comúns con Co
rreos, cobraban nóm'ina deste 

pero traballaban para a Caixa. 

Non é extrano logo que ·corre
os acumulase deficits. Os seus 
próprios directivos o traiciona
ron, pasándose ou criando eles 
mesmos .. a competéncia. Agora 
Correos está a ser esnaqutza
do, fragmentado en partes r~n
tábeis e partes que non o son. 

. Pero pareceria que por fin to
coulle a sorte: ao Organismo 
Autónomo recén criado venlle 
de ser anulado polo Estado o 
deficit acumulado nos últimos 
anos, cifrado en 80 mil millóns 
de pesetas. Polo tanto as suas 
contas parten de cero: unha 
boa ocasión para privatizar pa
quet~iria, transportes. etc., sen 
hipotecas. • 

't. 

setas son froito de· estimacións 
superficiais. Correos, por ·exem-_ 
plo, non ingresa ó importe dos 
selos que van parar directamen
te ao Tesouro do Estado. A para
doxa é tal que mesmo os selos 
vendidos nas próprias instala
cións de Correos, son compra
dos por Correos a Tabacalera 
SA. Correos non- controla, xa que 
logo, en medida algunha, a ven
da de selos . . 

Oe Lei Orgánica 
a simple adicional 

As sucesivas renovacións que 
afectaron ao servício nunca fo
ron máis alá da recomposición 
formal. Simultaneamente Corre
os perdía eficácia e via cowo a 
sua imaxe se deterioraba sen 
pausa entre a povoación e sen 
que as periódicas campañas pu- · 

_ blicitárias realizadas conseguiran 
disimular a evidéncia. 

As hemerotecas dan conta das 
polémicas que se establecen 
desde 1979, a partir de certas 
decisións tomadas pala adminis
tración, como a reaución, por 
exemplo, dos horários do serví
cio de telégrafos en várias cida
des; ao tempo que se demoran 
as solucións ás deficiéncias de 
instalacions etc. 

En 1985, con Enrique Barón co
mo responsabel ministerial, Co
rreos está a piques de ser am
parado pola lei orgánica das co
municacións, situándose con al
gunha: prioridade entre os obxe
tivos do governo central. A sus-

- títución de Barón por Abel Ca
ballero dá lugar ao desprendi
mento de Correos da menciona
da lei que se circunscribirá final
mente ás telecomunicacións co 

DE LEI ORGANICA, 
CORREOS E 
TELÉGRAFOS PASA 
AOBTER 
A PROMESA 
DE REXIRSE 
PORUNHALEI 
ORDINÁRIA, 
PARA FINALMENTE 
CONSTITUIRSE 
EN ORGANISMO 
AUTONOMO, 
ATRAVÉS 
DUNHA SIMPLE 
AD'ICIONAL A LEI DE 
ORZAMENTOS 
PARA 1991 

nome de Lei Orgánica de Tele
comunicacións (LOT). 

De lei orgánica, Correos e Telé
grafos pasa a obter a promesa 
de rexirse por ,unha lei ordinária, 
na etapa de Caballero, para final
mente constitu'irse en Organismo 
Autónomo através dunha simple 
adicional á Lei de Orzamentos 
para 1991. O declive está consu
mado, n:iesmo no rango legal. 

A perd~ da Caixa Postal 

O Organismo Autónomo de Co
rreos e Telégrafos deberá dotar
se, rio ano que entra, dun estatu
to no que se detallen os plans de 
desenvolvimento, funcionamento 
interno, necesidades de persoal , 
etc. A equipa encarregada da 

S U S C R É B A S E 
A!IOSA tlBBA 

A 

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

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

NOME .. .. ......................... ....... : .......... ............. .. ............... .................... . 
AP,ELI DOS ..... .. ...... .... ............ ................. ... .................. ..................... .... . 
ENDEREZO ..... ........ .. ....... ...... .......... .......... -.. .. ....................... : ... ...... ... . 
TELÉFONO ········ ··········· : ......... ....................... : ....................... .............. . 
POVOACIÓN ..... .............. ... .......... .............................................. . .' .. ... . 
Suscrébame ao periódico A Nasa Terrr:i por un ano/semestre ao précio de : 
Galiza/Estado/Portugal ....... .. ..... .. .. .. .. ............... ..... .. ..... ....... ...... .. 5000 pta/ano. 2600 semestre 
Europc ... ....... .... ... .... .... .. ... .. ~. '. ...... .... .... ....... ....... .... ... .. ................ .............. .. '. .. ...... ........................ 6700 
América e resto do mundo ......... ....... ....... .. .. ........ .. ....... ..... ....... ... : .. ... .... .... .. .. .. .............. ...... ... 8500 
aj Subscricións para o Estado español. 
O Talón bancário adxunto. · 
O Reembolso {máis 166 pta.) 

~Para o resto do mundo. 
O 'Cheque bancório adxunto. . 
O Xiro lnternac1onal a nome de A Nasa Terra . Aportado 1371 - Vigo. 

PAGO DOMIC1LIADO, 
NESTE CASO COBRIR OS DADOS.DO BOLETÍN ADX.UNTO. 
BANCO I CAIXADE AFORROS ... ..... ..... .... .. ..... ............ ..... ..... ...... ... .. .... .. .. .. ........ ... ... ..... .. .. 
CONTA /LIBRETA ..... ....... ... .. ............. ... ... ....... ...... ..... .. .. · .. .... ...... ........ .... ........................ : .. ... . . 

T e<eixa Conde
~pido: 

--~tar¡f 

n-ruLAR CONTA ou LIBRETA.. .... ...... .... ..... .. .. ... .. ... ...... ......... ....... .. .. ... ......... .... .......... ..... ... .,.._ . 

~~Í1if~~~~~cu~~~~ ••.••••••.••••.. ..•.•.••..••••.•.....••••••••••.. ••··········: •••••··••••••••·····••••••.•••••. ,f1t) 
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os ~· l. 
recibos que ao meu nome lles sexan apresentados por Promocións Cultura is Gale- J , , 

gas S.A (A Nosa Terra} . "''Í,,•, '" ~-
, r,., 

DATA ~TENTAMENTE (ASINATURA) 

A información · que paga a pena ter. 

nova etapa está encabezada por 
José Luis Martin Palacin como 
Secretário Xeral de Comunica
ción, enlace entre o Ministério e 
Correos. Palacín, ex-cohcelleiro 
do PCE en Madrid, fixérase car
go do pasto na época de Barrio- . 

. nuevo como Ministro de Trans
, portes e Comunicacións e esta

ba acompañado do ex-presiden
te da Diputación de Salamanca, 
Juan José Melero, como Director 
Xeral e por José Angel Suárez, 
dirixente uxetista e cerebro gris 
do novo plan. 

O recente cámbio ministerial 
que colocou a José Borrell co
mo responsabel do Ministério de 
Obras Públicas, Transportes e 
Comunicacións provocaría o ce
se ou a dimisión dos membros 
desta equipa e a situación .de 
impasse actual . 

Ao dia seguinte da toma de po
sesión do Ministro, a Caixa Pos
tal , afastábase de Correos, pa
sando a depender do Ministério 
de Economía e Facenda, co ob
xetivo de formar parte no futuro, 
xunto co ICO (Instituto de Crédi
to Oficial) e o Banco Exterior, 
dun novo grupo de Banca Públi
ca. A Caixa Postal , cun billón de 
pesetas en recursos próprios, é 
a terceira caixa do Estado, de
trás das de Barcelona e Madrid, 
polo seu volume de pasivo e pre
senta anualmente unha média 
de 25 mil millóns de pesetas de 
benefícios. 

Correos perdia asi o principal 
contrapeso financeiro co que 
contaba a equipa de Palacin pa
ra · equilibrar as perdas. De aí o 
cámbio nos alto.$ cargos directi
vos que ven de producirse e 
que deixa a Correos provisoria
mente á deriva. • 
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pARLAMENTO · 

ademais de ser o máis viv.o do .estado, Os enfrentamentos parlam~ntários 
subidos de tono, os pataleos., asubios 
e abucheos, son algo habitual nos 
parlamentos de todo o mundo. Pero 

na sua composición: a ·ascensión eleitoral 
ideoloxicamente no franquismo. 
Forzas como o o BNG non entran nun pactismo 
dos temas basilares, que, segundo o socio
lingüista Lázaro Carreter, é "o verdadeiro 
fenómeno político actual". C? parlamento galega ten unhas peculiaridades,· 

do nacionalismo choca frontalmente coas 
forzas maioritárias, principalmepte cun PP no -
que rllilitan membros ancorados · 

Na Galiza desputan duas formas diferentes de .entender o país · ; 

O enfrentamento é característico de todos os parlamentos 
ainda que o consenso é o fenómeno pOlítico actual 
•ALFONSO EIRE 

No momento en que o Presiden- . 
te do Parlamento lle sacou a pa
labra, o orador enfureceuse, re
virou para atrás. e tentou darlle 
un cachete, pero a tarima estaba 
alta e non lle chegaba, asi que 
decidiu botar abaixo os micrófo
nos e demais artilúxios da presi
déncia. Os seus compañeiros de 
partido secundárono na protesta 
comezando a tirarlle libros, me
cheiros e toda clase de obxectos 
á _presidéncia até que entrou a 
pol icia e puxo orde a mocazo 
limpo ... Eran imaxes do parla
mento de Taiwan difundidas pola 
TVG hai escasas semanas. . 

Pouco tiñan a ver estas imaxes, 
coas transmitidas a semana pa
sada do Parlamento galego, cun 
Xosé Manuel Beiras tapándose a 
boca despois de que Vitorino Nú
ñez lle retirase a palabra e con
testándolle logo aos insultos pro
venientes das fileiras da direita. 

Ainda que na pantalla non apa
recia a atitude provocadora de 
parte do Grupo Popular, houbo 
quen se comoveu polo "horroro
so espectáculo que se está a dar 
no Parlamento galega". Sen dú
bída non recordan á deputada ir
landesa Bernardette Devlin que, 
a fins da décad~ dos 60 batíalle 
en plena cara unha sonada bofe
tada ao deputado inglés Regi
nald Maudlin en pleno debate da 
Cámara dos Comus. No parla
mento británico foi tamén notório 
o caso de Michael Heseltine can-

Constitución do Parlamento Galega no Pazo de Xelmirez. 

do pegou na mesa cerimonial ra
chándoa, polo que foi alcumado 
de Tarzán, ou cando hai tres 
anos, nun debate sobre bs verti
dos, parlamentários laboristas 
ciscaron un saco de bostas en 
plena sala. As poucas horas, un 
deputado lanzáballe o relóxio a 
outro. 

Nesta ocasión a distribución dos 
escano.s, tan lonxe uns dos ou
tros que non podan ser alcanza
dos por unha espada, segundo 
contempla o regulamento tradi-

cional, non serviu para evitar que 
o deputado labori$ta fose ferido 
na cabeza. 

Pero pésie aos contínuos en
frentamentos rexistados na Cá
mara dos Comuns,. só en 11 
ocasións, no que vai de século, 
~ speaker llH retirou a palabra a 
un membro do parlamento, e isa 
despois de terse aprobado as 
oportünas mocións. Os deputa
dos representan ªº póvo e o po
vo semp~e ten a palabra segun~ 
do o direito anglosaxón_. 

Oratória, · cortesia e filibusterismo 
Cicerón comparaba a un orador 
cun músico que- debia ir tecen
do con mestria os resortes do 
corazón. A función dun parla
mentárjo non .é, segundo José 
Maria López, "semente conven
cer, senón comover", debendo 
dirixirse primeiramente ao .en
tendimento .e, seguidamente, . á 
vontade. 

Dentro da oratória parlamentá
r i a existe tamén a chamada 
cortesía "demostración ou acto 
co que se mostra atención, res
peito ou afecto que ten unha 
persoa a outra". Hoxe en dia os 
parlamentos do Estado español 
son os máis escrupulpsos. nes
te aspecto. 

Ainda asi, Xosé María Cazarla 
afirma en "Oratória Parlamentá
ria" que a ''flexibilidade e' a capa-

cidade de improvisación que o 
orador debe atesourar, débenlle 
proporcionar meios para, -ainda 
ao borde dos límites, seguir no 
uso da palabra e sortear as de
mandas da presidéncia ·da natu
reza que sexan. 

Nos parlamentos do Estado es
pañol e na maioria dos euro
peus, adoptouse, recentemen-

. te, a decisión de mar'Car os 
tempos de intervención. No ita
liano tomaron o acordo despois 
de que un deputado radic·at es
tivese talando-durante 48 ho'ras 
ininterrompidas. 

Pero _no ·parlamentarismo an
glosaxón ainda poden competir 
os deputados para ver quen ba
te o record. 

Asi, o 7 de Marzo de 1985, lvan 

\ 

Lawrence, m.embro dos Co
muns "abriu a boca ás 5 e 12 
minutos para falar sobre a fluo
rización da água e non volveu 
pechala até as· 9,35", segundo 
cantan as crónicas, batendo así 
o record estabelecido en 197 4 
polo seu colega conservador 
Sir Bernard Braine por 12' minu
tos. 

Nos Estados Unidos hai un 
gran número de filibusteros: 
non é_ a primeira vez· que os de- · 
putadas se poñen a ler a guia 
telefónica ou os catálogos dos 
grandes armacéns: . 

Trátase dunha táctica de obstru
ción parlamentária, coñecida en 
todos os parlamentos e que Jo
s.eph Bücker, Se.cretário Xeral 

_ do Bundestag alemán considera 
como un "dos aspectos máis po-

X.M. AlBAN 

Métodos de protesta 

Os parlamentários das cámaras 
que. seguen a _tradición anglosa
x o na (incluído o americano) 
usan outros métodos para reti
rarlle a palabra aos seus col·e
gas. O relato dunha destas se
sións aparece na ben coñecida 
biografia de Disraeli que escre
bera André Maurois. 

"Confio moito na indulxéncia 
das suas señorías", dicia Beri-

sitivos do parlamentarismo". 

Erskine May afirma en "Politique 
Parlamentaire"r que un membro 
que _abüsa da regras da cámara 
dunha maneira persistenté e vo-
1 untári a, para xerar traballo na 
cámara, non ten unha conduta 
criticábel, senón un modelo "de
fendido políticamente". 

Tamen considera lícita a obstru
ción táctica cando se trata de 
obter "unha noticia na vida polí-
tica cotidiana". . .. 

No Canadá o filibusterismo-está 
moi arraigado e como hai límite 
de tempo, hai veces nas que o· 
grupo parlamentário fai aparecer 

- a todos os membros do partido 
na tribuna. 

En A~stria un parlamentário fa-

xamin- Disraeli inagurá11dose co
m orador dos conservadores 
no parlamento británico. Co 
boureo acostumado desde os 
banco~ dos whig berrábanlle 
"fala du_nha vez"! Desacougado, 
o orador advirte que·· se non 
queren escoitar está disposto a 
sentar sen dicer palabra. Verbas 
que son acollidas con aplausos 
e grandes risos. 

O autor francés conta como des
pois dun breve siléncio o grupo 
dos representantes -irlandeses 
inicio.u un pataleo rítmico con 
imitacións de animais. A crónica 
desta sesión de 1834 non está 
completa porque non foi posíbel 
copiar moitas frases de Disraeli a 
causa· dos risos e berros: O Pre
sidente non interviñ~ra en nen
gun momento e; para rematar, 
Disraeli berrou con toda a sua 
voz: "Desta vou sentar, pero xa 
me escoitarán cando chegue o 
tempo"! · · 

· De feito, as intervencións seguin
tes de Disraeli e as do seu oposi
tor Robert Peel pasaron á histó
ria do parlamentarismo, non sen 
momentos de grande violéncia 
verbal, berros, aplausos, risos e 
mesmo lanzamentos de obxec
tos dun estrado .a outro. No es- , 
tricto parlamento vitorié?.nO, que
dou estabel~cido a norma de mí-

. nima 'intervencipn do -presidente 
e o "éomportamento humano" da 
parte dos oradores. 

Podíamos remontarnos tamén ao 
parlamento francés na época da 

lou nove horas seguidas para 
retardar unha votación. 

Na Alemaña, en 1983, mentres 
se debatia sobre a OTAN , 24 
membros do grupo da oposición 
inscrebéronse para explicar o 
seu voto. · 

O 20 .de Febreiro de 1986, uns 
minutos antes de comezar a se
sión, apresentaron 11 O mocións, 
reclamando unha orde do dia 
complementária. 

En ltália tamén se increberon 
nunha ocasión no senado todos 
os parlamentários para explicar 
o seu voto. 

Pero a obsfru.ción, segundo os 
parlamentaristas , debe ser un 
arma política da oposición . A 
maioria ten outrbs resortes. • 
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Convención, pero chegaria con 
facer un repaso do Bundestag 
alemán, coa chegado dos Ve~
des, ou do Parlamento italiano, · 

. no .que a preséncia dos radicais 
e o sistema de pentapartido dalle 
unha "mobilidade" inusitada e ta
mén ao grego, para non citar só 

. aos da cultura ~nglosaxona. 

Pero non ternos que sair"do Es
tado es·pañol. Durante a Segun
da República os enfrentámentos 
parlamentários tiveron unha gran 
dureza, sobresaindo os realiza
dos xa en 1936 entre a Pasioná
ria e Calvo Sotelo-é entre este 
político fascista e- ,o Presidente 
Casares Quiroga. Estas tensas 
sesións, con insultos, abucheos . 
e pataletas, quedaron ainda asi , · 
como obras mestras do parla
mentarismo moderno. 

."Aspaventos, cruzada: de berros. 
Moitos non trouxeron outra cau
sa que non sexan os pulmóns e 
queren conseguir co'l eles a po
pularidade. Conxestionados, afe
rrando as cabeceiras dos ba -
cos, vociferan inxúrias, acusa
cións triviais . O cerebro posue 
unha voz ·e os riles oútra". Asi o 
descrebe nunha das famosas 
crónicas. parlamentárias Wen
ceslao Fernández Flórez. 

O pactismo como 
fenómeno político 

"As cámaras son un terreo de 
enfrentamento ideolóxico e políti
co entre distintas formas de en
tender a vida e en xeral o papel 
do home na sociedade; enfrenta-

mento que se sustenta através . 
das palabras. Ocorre en todos os 

· parlamento_s onde hai pluralis
mo", afirma' o filósofo e linguista 
Lain Entralgo ._ · 

añorantes do antigo réxime, para 
quen o-BNG representa a nega
ción das suas ideas. En. máis 
dunha ocasión alguns destes 
parlamentários teñen afirmado 
claramente que aos do Bloque 

Que sucedeu na actualidade no "habia que fusilalos". Non é asi 
' Estado español co pacto consti- · estraño que, de cando en vez, 
tucional e noutros parlamentos _ salte a chispa, sobretodo cando 
como o alemán, italiano e o fran- o presidente dirixe os _debates 
cés despois da 11' Guerra Mún- · como parte interesada. Porque 
dial? Buscouse un consenso ba- outra perguntá que haberia que 

· silar e o seu mantimento por riba -facerse é por que se producen 
de avatares momentáneos. lsto nesta lexislatura os incidentes e 
conduciu , seguhdo Lázaro Ca- non nas anteriores. 
rreter, "ao pactismo· cbmo xeito 
de tratamento dos principais pro
blemas". 

lsto non ~uer dicer _que non se 
aceiten as normas parlamentá~ 
rías; pero como afirma o profesor , 

Para o sócio-lingüísta español o italiano T-os$i "o direito parlamen- · 
pactismo é o fenómeno político tário está adaptado á dinámica· 
actual influindo diréctamente. na política e a estética constitucio-
oratória parlamentária. Tamén .,. nal, é un direito -basicamente 
afirma lázar-o · Carreter que as · consensuado". 
palabras usadas patos políticos 
socialistas "permiten-- confirmar 
que, desde unha perspectiva ide
olóxica, tenden a converxer co li-. 
beralismo". 

No parlamento galega hai forzas 
políticas como o BNG que non 
asinaron o Pacto Constitucional, 
como fixeron todas as forzas 

· parlamentárias españolas incluí
do o PCE, e que discrepan subs
t¡mcialmente deses pontos bási
cos de consenso, comezando 
pola própria forma do estado. 

Por outra banda no Grupo P.opu
lar, pésie ao aggiornamento ga
leguista de Guiña, e a transición 
democratizadora dirixida por M. 
Fraga,' están inseridas persoas 
cunha clara cultura totalitária, 

Cando nos parlamentos fornan 
forza grupos políticos que acei
tan as normas xerais de funcio: 
namento, pero que cuestionan 
dun ou doutro xeito os grandes 
·temas consensuados palas. for-

- zas maioritárias até-o momento, 
prodúcense as · léxicas tensións, 
c9mo acorre . en ltália cos radi ., 
cais ou na Alemaña cos Verdes, 

.que, algunhas veces , pod.en 

'Non estamos 
dispostos 
a impoñernos 
a a.utocensu ra:', 
afirma :Xos·é M. BeiraS 

transgredir os usos nórmais pero 
que, como r~coñece o parlamen- e 

tarista Diego López Garrido "a 
prática parlamentária, o feito re
petido, e fonte de direito parla
mentárió, . até o ponto nalgunha 
ocasión, de modificar as normas 
escritas". · 

As niodificacións 
na Galiza 

' ' 

No Estado español consensuou-
. se unha constitución pluriparti
dista .e parlamentarista, pero o 
que viñeron intentando despois · 
do 23-F, froito do Pacto do Capó, 

- foi converter aos parlamentos en 
cámaras bipartidistas, tentando 
amordazar aos grupos minoritá
rios para que a sua actividade 
non teña reflexo, coa conseguin
te perda social de presenza. No 
caso ·galega, ademais , as ac
tuais minorias sofren o agravan
te de seren nacionalistas, quer 
dicer, cuestionan o actual mode
lo de Estado. 

Anxeles Figueruelo afirma nun 
trabállo titulado "Opinión pública, 
princípios de publicidade e ga
rantia parlamentária", que as cá
maras "pasaron de ser un instru
mento de crítica por parte do pú-

. X. M.' Beiras e M. Fraga r~presentan dous proxectos antagónicos para a Galiza. 

· O Portavoz parlamentáriÓ 
do BNG analisa os últimos 
rebúmbios r,existados no 
Parlamento e o porqué da 
sua aparici'ón. 
Para X. M. Beiras existe 
un intento . 
de facer da oposición 
unha comparsa 
parlamentária. Segundo 
este deputado, a 
i ncapa_cidade por parte do -
PP de darlle resposta aos 
principais temas do país, 
panos nervosos, 
aflorándolles uns maos 
modos, froito do seu nulo 
talante _democrático , que, 
Vitorino Núñez, cunha 
actuación partidista desde 
a Presidéncia, ·non sabe 
có'1ar. 
"Non estamos dispostos a impo
ñernos a autocensura ante a im
p:>rtáncia dos temas que se tra
tan por moito que o intente o 
Grupo Popular- e a maioria dos 
seus deputados, pero que se 
nos diga unha vez na que fóse- . 
mos nós os que provocásemos 
.os insultos; se entrásemos ás 
provocacións haberia batifúndio 

en cada pleno", afirma Xosé Ma-
nuel Seiras. · 
O Portavoz parlamentário do 

· Bloque Nacionalista Galega 
considera que os incidentes re
xistados na última sesión plenar 
da Cámara galega "son normais 
nun parlamento", pero nesta 
ocasión teñen fundamentalmen
te tres causas: "a incapacidade 
da ·Pre idéncia para manter a 
arde nas fileiras · populares, moi 
tensas ·porque se ven incapaces 
de resolver os principais proble
mas da Galiza; aos intentos de 
cortar os debates parlamentá
rios e a falta de cultura e talante 
democrático de boa parte dos 
deputad9s do PP". 

· X. M. Beiras afirma que existe 
un "trato discriminatório por par
te da Presidéncia do Parlamen
to. Vitorino Núñez ten medo a 
manter a arde nos escanos po
pul.ares. A sua obsesión é cer-~ 
cenar aos ,députados da 
oposicLón, facendo chamadas 
constantes á arde,-mentres ig
nora o comportam~nto da maio
ria dos deputados do PP". 

"O comportamento da Presidén
ci a , ademais'', seg'ue a dicer 
Beiras, "depende de se está 

· Fraga na cámara ou non. Non é 

casualidade que, as duas veces 
que me retirou a palabra estive
se Fraga na sala". 

Como exemplo ilustrativo relata 
o incidente do que Fraga foi pro
tagonista, ao darlle voce·s ao 
parlamentário Miras Portugal e 
ao Conselleiro Barata e mar
charse 'dando un portazo para 
non votar, no debate sobre o de
rribo do Gran Teatro lugués, Vi
torino non só non abriu a boca, 
senón qüe, des·p-ois receberia 
unha·sonora reprimenda de Fra
ga, comprometido con Cacharro 
Pardo. Desde aquelas os depu
tados cacharristas puxéronse 
ainda m~is díscolos. ' 

lncapacidade para . 
afrontar os problemas 

As desputas parlamentárias 
sempre saltan, segundo Bei
'ras, ·"cando os problemas que 
se plantean mejen o dedo . na 
chaga : situación sanitária, As-

. tanó, agro, _agresións ás mulle
res ... O PP atópase cando. se 
tratan estes temas completa-
11_1ente contra a parede. Cal~n, 

. como fai Fraga na maioria das . 
ocasións, pero ao votar quedan 
en evidéncia porque se se po
sicionan en contra rexeitan a 

solucióñ de problemas capitais 
e se o tan a favor van en con
tra da sua política. Como os 
problemas básicos que ten Ga
liza hoxe non os poden eludir, 
crian unha tensión que fai que 
se poña de manifesto cal é o 
_talante do Grupo Popular. Sai
lles a sua irritación e, como a 
Presidéncia non fai nada por 
atallala, .. Tampouco se ·11e pode 
pedir a un que sexa de pau, 
que se deixe intimidar". 

Restrinxir os debates 

O !Tiedo aos debates parlamen
tários, polo calexón sen saída a 
que levan ao Gn,ipo Popular, fai, 
segundo Beiras; que "a maioria 
actual estexa retorcendo os 
usos parlamentários para des- . 
ganar e amedrentar á oposición, 
especialmente ao BNG '.'. 

Este intento ·de acalar á oposi
ción leva, entre outras causas, 
a que· o BNG non poda apre
sentar desde Semana Santa, 
poío menos até o verán, máis 
proposición non de lei e inter,.. -
pelació__ns, porque "ten esgota
do '?cupo" . 

Hoxe o. BNG ten, segundo Bei
ras, · 15 interpelacións e 1 O pro-

blico, a ser un princípio de inte
gración dirixido por parte das ins- ~ 
táncias representativas, tanto da 
administración como dos parti
dos políticos". 

A doutora Figueruelo afirma que 
"somente entendendo a discu
sión parlamentária como un diá
logo ante e con publicidade que 
lle permitan ao eleitof coñecer as 
alternativas políticas, encontrare-

• mas sentido a este órgao sobe
rnno, en canto .órgao de opinión 
pública". 

Na Galiza, mália o sobredimen
sionamento da información par
lamentária (non h.ai máis que 
ollar os xornais doutras comuni
dades) e a viveza das· próprias 
discusións (recoñeciaa por parla
mentaristas de todo o estado) 
elévase o anedótico a titulares 
sen que se transluza esa ideolo
xia que propuña Anxeles Figue
ruelo , e sen que o parlamento 
seña un reflexo da própria socie
dade, senón que se concibe, pri 
meiramente desde os grupos 
maioritários, como algo illado, 
"inmaculado", como unha cápsu
la social. A negativa do PP o 30 
de Abril a tratar o problema dos 
foros é só un exemplo máis. + 

posicións pendentes de debate 
"que non se van tratar, segundo 
nos afirmaron; polo que esta
mos pensando en pór un anún
cio na prensa comunicándolle 
aos nasos eleitores que non po
demos levar máis temas ao ple
no porque non nolo permiten. 
Esta é a primeira vez que aco
rre . no Parlamento galega". 

Para lograr isto o PP instaurou o 
voto ponderado .(segundo o nú
mero de deputados que repre
senta cada grupo parlamentar) 
na Xunta de Portavoces, polo 
que os própios grupos parlamen
tários quedan sen validez en si, 
pois .o PP sempre ten maioria e 
tra~~rá os temas que queira e 
cando q1,.1eira. Beiras califica esta 
~ituación de explosiva. 

O deputado nacionalista fai un
ha leitura política deste compor
tamento: "Fraga non pode aturar 
o desgaste do debate parlamen
tário dos temas que preocupan 
principalmente ao cidadán, o 
que demostra que ~ Fraga non 
lle valen sequer o ter a maioria 
absoluta; non lle chega con ga
ñar as eleicións, ten que impedir 
que vaian ao plenp, -sobretodo 
cando se trata de comparecén
cias de Conselleiros". + 

\. 



P.OLÍTICA E URBANISMO 

O C~so · Gu,vasa e .as ·permu.tas de Paco Vázquez 
volv~n á actualidade pola Grítica de Bor~ell ás mordidas dos partidos 

PSOE e PP síntense aludidos pola proposta 
de rematar coas comisións por obras · 

. . . . .. ' - . 

• G.L.T. 

O ministro de Obras 
Públicas Josep Borrell ven 
de certificar que hai 
partidos que reciben · 
comisións por obras e 
concesións da 
admi·nistración. Ao pedir 
aos presidentes de 
constructoras que non 
paguen porcentaxes por 
concesions, Borrell 
recoñece que a conexión 
Naseiro entre contratistas 
e partidos non se limita ao 
PP. A protesta dos seus 
compañeiros de partido 
constitue toda unha auto
acusación. 

Nunca un ministro debuxara con 
trazo tan firme a imaxe do que 
parece non poder pasar nunca 
de figura indiciária. Estamos mal 
afeitas a que a información dis
perse con potenciais e formas 
perifrásticas a espada de Damo
cles dunha querella: repítanse 
unha vez e outra os casos en 
que se deixan ver os perfís .da 
estafa ou do soborno, pero non 
hai probas de quen os move. A 
executiva do PSOE acude ama
tar o lume cunha obviedade: 
asegura que ten as suas finan
zas claras e non se dá por aludi
da por actuacións que son delic
tivas. O secretário xeral do P P 
non di algo moito máis orixinal : 
"os responsábeis deste partido 
nunca recorreron a procedemen
tos coma os que agora quer 
combater Borrell ". 

Cuevas, 
contra os ladróns 

Pero o lavado de manos do 
PSOE e do PP non conxura o 
aviso de Borrell. Entre a vergoña 
da asunción de culpa e o sentido 
práctico, o presidente da CEOE 
escolle o segundo e apoia ao Mi
nistro na sua campaña contra ca
zos, comisións, maquías, porcen
taxes e impostas. Cuevas ten a 
sinceridade de recoñecer O que 
é un xuício popular ás comisións 
por obras e contratas son unha 
práctica xeralizada que causa 
problemas de toda clase aos em
presários. E asi que se publican 
as declaracións do presiaente da 
patronal , outra confírmación colo
ca en pior lugar a posición do. 
PSOE.: os empresários da cons
trucción reuníranse con Borrell 
para tratar previamente a prag
mática das comisións. 

O conxu nto de adverténcias 
equivale a unha asunción de cul
pa e levanta vellas· e .novas pan
tasmas. Volve polo seu pé o 
caso F/íck. O presidente dó par
lamento alemán alporízasG cos 

. periódicos que o acusan de reci
bir sobornos do consórcio indus-

. tria! fundado por Flick; colabora
dor dos nazis. Pero non ha pasar 
moito antes que se vexa na abri
ga de dimitir. O grupo· F.lick mete
ra cartas na primeira campaña 
do PSOE, segundo quedou esta
blecido no proceso que se segui
ra na ariterga RFA. O vello cola
borador de Hitler e principal fa
bricante de pasta. de pape1 de 
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Pablo lglésias ain~a pendurab~ sen cair. Francisco Vázquez era a esquerda e Antolín S. Presedo ollaba ainda desde un recanto. 
Cen anos de honradez como divisa. . 

Europa, elexira o SPD despois 
de finaaciar durante anos ás di
reitas porque consideraba que 
dese xeito conseguiria mellor 
cear o ascenso da esquerda 
nese cami~o na antiga RFA. 

Volve tamén o nome de Gutíé
rrez y Valiente, Guvasá, coñeci
do por moitos vecifios vigueses 
que se viron embarcados nunha 
inmobiliária a construir en Rivera 
Atienza. Máis de setenta millóns 
pagaron á esta empresa contra
tista (a mesma, con base en Ma
drid e capitais d·e homes do 
PSOE, que constrúe cárceres 
en América Latina), para recupe
raren ás demandas xudiciais . O 
plan é nídio: persoas relaciona
das co· PSOE constituen un ha 
empresa en Madrid á que se ad
xudican diversas obras en Vigo 
por trescentos millóns máis do li
citado. O Concello pon os terre
as para construir e adianta os · 
cartas, pero renúncia aparente
mente ao seguimento do proce
so. As obras comezan con sub
contratas e a adxudicatária resul
ta que só ten cinco persoas tra
ballando. O tenente de alcalde 
Carlos Príncipe brande unha e 
outra vez a p.ron:iesa de denun
ciar a quen poña en letras de 
molde a sua responsabilidade na 
estafa. O parlament~rio autonó
mico é presidente. da empresa 
mixta, pero nengunha evidéncia 
lle pasou pola man de ilegalida
des posíbeis. Os máis perxudica-

Manuel Soto, alcalde de Vigo 

dos son pequenos · s.ub-contratis
tas que fican na ruina. O caso de 
Guvasa ten todos os elementos 
para se aruivar de par das era
bas falsas das empresas que 1ra
zaban o ferrocarril galega, alza
das unha vez e outra co santo da 
contrata (80 anos de ·retraso ho 
conxunto da obra), no entanto a 
administraci.ón pública pagaba 
as fianzas·. 

O señor catro por cento 

Os dous primeiros governos au
tonómicos deixaran vivo o recor
do do conselleiro da COTOP Ma
rio Carreña, que chegou a ser · 
máis coñecido polo alcume do 
señ_or catro por cento ca polo 
seu nome. Era un segredo avo
ces: a porcentaxe era o imposto 
ilegal esixido por contratar obras 
coa administración. Na resolu
ción de orzamentos ·altos, coma 
o do trazado da estrada Vigo
Baiona, déranse momentos de 
gran tensión que con todo non 
chegou a trascender á opinión 
pública. Alguns contratistas non 
querian perder a oportunidade 
futura de obraren outravolta 
para a Administracióñ e garda
ban silénci9. Outros, considera
ban a desventaxa en que o Códi
go Civil coloca ao suxeito dun 
soborno, que incurre en tanta 
responsabilidade perante a lei 
coma o que o leva a termo o de
lito en nome e representación 
do seitor público. · 

Estes e outros cobros de porcen
taxe son a lá que vai conforman-

. do o colc.hón da corrupción. O 
nom13 dE;i Francisco Vázquez, da 
sua dona e dalgunhas persoas 
con éles emparentados, apare
cen vinculados ás sociedade · in
móbiliárias que contratan co con- . 

-cella cor..uñés o Plan Parcial dé 
Mato Grande e o Plan Especial 
de Reforma Interior do Paseo 
das Pontes. A simple comproba
ci.ón do rexisto mercantil ofrece 
dados inequívocos sobre a éom
paña familiar que asina os con
tratos públicos. A empresa 11/ar;o, 
S.A. ten éoma presidente á 
dona do alcalde, os seus irtnáns 
e ás suas cónxuges. Outra inmo-

biliária, Ignacio de la Iglesia S.A., 
é tamén da família de Francisco 
Vázquez (ver ANT, número 447) 
e tamén aparece na relación de 
empresas que asinan contratos -
co Concello, a Constructora Her~ 
cuHna, S.A. proprietária da can- · 
teira de ·santa ·Margarida, permu
~ada para a construcción .do Pa
lacio· de Congresos por un solar 
municipal e 35 millóos. 

Porque a prática de esixir unha· · 
parte por unha contrata ou adxu
dicación, pode adoptar disfraces 
sen límite. En meios da.construc
ción repítase a acusación de que 
este sistema insitucionalizado de 
corrupción favorece aos grandes, 
tanto ,pola marxe de manobra 

. coma por causa da influéncia que 
poden exercer. Coincídese ta
mén en denünciar a recalificadón 
de terreas urbanos no primeiro 
lugar da corrupción actual. A dis
torsión do mercado é especial
mente negativá para as· empre
sas locais, cada vez con menos 
capacidade de moverse no hleio 
dun ambiente enrarecido polos 
pagos marxinais e a consecuente 
dobre contabilidade. 

Poida que Borrell non faga o-utra 
cousa que curar en saúde o apu
ro que está a pasar Mitterrand 
pala actuación do xuiz de Le 
Mans Thierry Jean-Pierre, que 
ven de meter a lin.ferna no invio
lábel gabinete de esdudos Urba 
que desde hai 26 anos finanza 

-ao Partido Socialista Francés co 
diñeiro que lle rabuña ás empre
sas privadas á cambio de falsas 
facturas e de lle xestionar con
tratos ces concellos socialistas. 
Pero tamén isto non é novidade. 
Concellais da oposición de Ma
nuel Soto lembran unha visita 
institucional do PSF, durante o~ 

.primeiro mandato deste alcalde. 
Unha ruin traducción da maioría 
absoluta coa que governaba o 
PSOE en Vigo, provocou unha 
pergunta comprometida dos 
franceses durante unha sobre
mesa na que estaban .presentes 
todos os portavoces: "Canto lle· 
cobra aqui o partido (o PSOE) 
aos contratistas- pola concesión 
de obras?". • 

• Xan Fernandez cumprlu 
por unha subvención o pre
sidente da Xunta exculpou a Xan 
Fernández, Conselleiro de lndús
tria, da comisión non só se em
peñou en sostelo no · governo e 
metelo na executiva do PP, se
nón que empeña a sua palabra 
para defendelo, o presidente do 
OAR ten un certificado de Fa
cenda no que se afirma que tri
butou. 

Segundo fontes. re_lacionadas co 
tema, as que tivo aceso A NOSA 
TERRA, esta non é máis que 
unha verdade a médias, quer di
cer, unha trola. 

Segundo estas mesmas fontes a 
Delegación de F acenda de A Co
ruña expediulle un certificado a 
Xan Fernández no que se facia 
constar que presentara a corres
pondente declaración de Facen
da no último ano. É máis, este 
certificado tiña o obxecto de que 
o Conselleiro pudese solicitar 
unha suvención para a sua em
presa. Este é o certificado que 
esgrime -Xoan Fernández como 
proba da sua inocéncia,· pero, 
segundo fontes consultadas, que 
se certifique "que en tal ano se 
apresentou a declaración da ren
da" non quer dicer qÜe estaña ao · 
corrente das_ suas obligacións en 
anos anteriores. 

. Polo demais, hai un feito certo, 
chegue aos 5 millóns de evasión 
fiscal, o que·o convertiria en deli-· 
to, ou non, Xoan Fernández non 
cumpliu coas suas abrigas como 
cidadán, algo que ten que ser 
irierente a calquer político. 

• Princ~iQ de acordo entre 
os vicinos de Sacos e a 
lglésia. A vista que ia celebrar
se no.xulgado número 3 de Pón
tevec;lra polo conflitó que enfren
ta aes viciños de San Xurxo de 
Sacos coas autoridades eclesiá
ticas, foi aprazada até o próximo 
dia 1 O, para que as ne.gociacións 
entre os viciños e o bispado po
dan reanudarse. 

De momento xa hai un princípio 
de acordo' polo que a famosa 
carballeira1 'motivo da desputa .. 
pasafia outra vez a titularidade 
dos viciños, garantindo éstes ·o 
culta no ermida ali emprazada. 
Agora falta que .o arcebispo de 
Compostela, Rm¡co Varela, que 
se encentra en Roma na actuá-
1 i dade, lle dea o visto bo ao 
acordo. 

• lndústria contra o Eume. 
A Conselleria de Industria ven de 
confirmar que a celulosa proxec
tada par¡;¡ a As Pontes de Garcia 
Rodriguez por Eurogalicía Fores
tal tratará os seus verquidos 

- nunha primeira fase dentro da 
própria empresa e na segunda 
fase na es.combreira . tle Endesa 

· "para verquer derradeira e con
xuntamente (coa central térmica) 
ao rio ·Eume. Contra esta solu
ción pronunciárase en primeiro 
lugar a própria empresa. consul
tor~ Jaako Poyry que redactou o 
informe de impacto ambiental. . 
Adega advertira tamén que tanto 
a non depuración terciária dos 
verquidos como a u~ilizacíón da 
escombreira, acabarian co rio 
Eun:ie. ·Esta solución recibe. ago-
ra o beneplácito da Conselleria 
de Industria. O presidente da 
CEOE José Maria Cuevas, ta
mén presidente de Euroga.licia 
Forestal é amigo persoal de Fra
ga lribarne e colaoorara activa
mente na campaña do PP para 
levar ao de Vilalba á presidénc1a 
da Xunta. • 
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. As últimas Oportunidades para o Deportivo e o Celt~ 
• VITOR MIGUEZ zor non é favorito nen co Alco

yano; e isto é unha verdade co
mo un templo . .Peró for~ do es
tritamente deportivo., unha volt;: 

· máis o dérbi volve a adquirir un
has connotacións tensas propi
ciadas non precisamente polos 

·borregos de turno das respecti
vas afeizóns, senon que propi
ciadas con premeditación e ale
vosia por uns borregos mais bo
rregos ainda (con perdón), que 

· non son outros que os politices 
de turno. 

Relevo no localismo 

1 

como César Lendoiro es una 
desgracia, pues fomenta la falta 
de unión en Galicia y·hasta el 
odio entre los ciudadanos". Pois 
ben; pódese ser máis inoportu
no?; Pódese ser máis descor
tés?; Pódese fomentar mais 
ódio entre os cidadáns?; Póde
se despreciar máis a un adver
·Sário político como se un fose 
un exemplo de dilixéncia?; Non, 
de seguro que non. 

Este sábado todos os 
galegas amantes do 
deporte ternos unha cita 
en Balaídos. No estádio 
vigués terá lugar unha 
nova edición do dérbi 
nacional por exceléncia. 
Celta e Deportivo volverán 
deixar claro que o fútbol é 
un fenómeno que tamén 
no noso país adqu_ire 
caracteres non só 
deportivos, senon 
sociolóxico~ e poi íticos 
tamén. 

Deportivamente o dérbi non po
de chegar en m.ellor momento; a 
recente derrota do Deportivo an
te o Eibar en Riazor fixo levar a 
cotización do partido até límites·. 
impensábeis xomadas atrás. Q.. 
Deportivo ten de gañar, calquer 
posibilidade de ascenso directo 
pasa por vencer ao Celta. Hai 
quince dias desde ANT amostrá
bamos qUe . matematicamente o 
Deportivo necesitaria un mínimo 
de 9 pqsitivos para acadar o se- ' 
gundo posta; ná actualidade ten 
6 e tan só lle quedan outros 6 en 
xogo. Utilizamos a expresión 
"tan só" porque se tres partidos 

fóra da casa frente a Celta, Le
vante e Palamós son máis que 
asequí.beis para 1.Jnha equipa mi
nimamente experimentada, non 
o son para o Deportivo. A expe
riéncia desta temporada dítanos 
un pésimo ·pronóstico a este res
peito, se os coruñeses perden 
por goleada frente a un Jerez, 
porque non ha acontecer o 
mesmo ca resto? Asi pois, de 
non gañar en Balaídos, o Depor
tivo pódese despedir definitiya
mente do ascenso directo. E a 
última oportunidade da que dis-

Outra última oportunidade é a 
do Cefta. Cun negativo, e lonxe 
de calquer eventualidade, aos 
vigueses só lles qu~da rematar 
dignamente ·esta liga, xa que se . 
fagan os números que se fagan, 
só un cataclismo as· privaria. de 
manter a categoria. lso si, can
tan coa posibil1dade de amaÁar 
a liga coa sua afeizón endosán-

Se durante moito tempo foi Pa
co Vázque:i que exaltou os áni
mos -xa non só Nestes partidos, 
senón tamén a níveis sociais 
máis amplos, agora no Sul em-

. peñáronse en tomar-lle o relevo. 
A este respeito, hai tempo que 
servidor colocou a Manuel Soto 

. como cabeza visíbel do localis
mo. Po.is ben, isto segue' senda 
asi , e cada dia vai a pior. Apoia
do polo seu leriante e adláteres 
respeitivos, o .<'condottiero" olívi
co bate os seus próprios recor
des semana a semana. Como o 
marco do Deportivo-Celta era 
adecuado par.a estabelecer no
vas marcas, Manolo despachou
se ahi quince dias coas seguin
tes declaracións: "Un coruñés 

Manuel Soto está tocando fon
do, e ademais está a tirar pe
dras contra o seu próprio tella
do. Este tipo de declaracións, 
lonxe de fomentar a sua iniaxe, 
fomentan a desunión entre as 
cidades e provocan a violéncia 
entre duas afeizóns. Duas afei
zóns que non teñen grandes 
problemas entre si , porque co
mo .xa reiteramos até-a sacieda
de, o único grande problema 
aconteceu hai catro anos entre 

. os Riazor Blues e a policia, pero 
non coa afeizón celtista. 

, pón, e o máis pre9cupante é que 
o feito de aproveita-la non deci
diria absolutamente nada. 

P.ASADO E PRESENTE DE MANUEL FRAGA 

. do.lle unha goleada aos seus 
sempiternos rivais. Un trunfo 
concluinte ante o Deportivo .la
varia a faciana celeste nunha 
temporada a esquecer.. 0.s xo
gadores saben que isto é asi, e 
tamén saben que, dígase o que 
se ·diga, o Deportivo fóra de Ria-

En resumidas cantas, démoslle 
ao César o que é o Cesar. A de
portividade e a salsa dun Celta
Deportivo a duas magníficas 
afeizóns. A violéncia, os maos 
modos e vulgaridades aos políti
cos . Por sorte, vigueses e coru
ñeses están moi por riba deles.• 

SOBRE ENERGÚMENOS E-INQUISIDORES 

A Xosé Manuel Beiras, "energúmeno" 

"Aqui todo el mundo sabe quiénes fuimos 
y quiénes somos.: fuimos fascistas cuando 
había que serlo, y demócratas cuando ·ha 

sido necesario" Manuel . Fraga lribarne 
· (El País, 1 ~-4-86). 

"Nacin grega e morrerei grega, vosté na
ceu fascista e morrerá fascista" 

(Melina Mercouri a un militar golpista grego) 

Decididamente, está claro que o piar inirrii
go de Manuel Fraga lribarne é o próprio 
Manuel Fraga lribarne. Cada vez que o ex 
ministro de Franco tala (ultimamente chora 
máis do que tala) o subconsciente ;xoga-lle 
unha má pasada e deixa ao descoberto o 
seu verdadeiro talante despótica· e inqwisi-

. torial. Non en vao, Fraga lribarne .foi o Su- · 
premo Inquisidor dun réxime que tivo su
mido áo país nunha das máis negras-eta
.pas da sua, xa de por si, negra história. 

Polo tanto, afirmar que Fraga- lribarne 
traballou a pral da credibilidade e do 
aperfeizoamehte dun sistema de corte 
fascista nori é unha descalificación gra
tuita, senón a simples constatación dun 
feito absolutamente real. De aí que a 
História -a. História que se escreba des
.de a democrácia e non desde o golpis
mo:-- sexa o S!3gundo grande inimigo 
deste singular personaxe, nado na Terra 
Cha, lugar, por outra banda, tan pródigo 
en artistas e poetas. . 

Ninguén, que non sexa analfabeto, parvo 
ou amnésico,. pode negar que Fraga foi un 
dos máis eficientes colaboradores dun ré~ 
xime que tif.\a deixado nas cunetas a ho
mes como Alexandre Bóveda, Ánxel Ca
sal, Xaime Quintanilla e Camilo Díaz Bali
ño. Dun réxime que ma-ntivo rio exílio a 
perseas como Castelao, Luís Seoane, Lo
renzo Varela e Rafael Dieste. Dun réxirhe 
que encadeou a intelectuais e artistas co
mo Ricardo Carballo Calero, e que manti
vo impunemente no ostracismo ou na 
desconsideración social a tantos e tantos 
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galeguistas, de abando coñecidos e reco
ñecidos. Dun réxime que proibia a libre 
circulación dos libros de Castelao ·au Ra
món Cabanillas, por citc;r só dous exem
plos ben elocuentes e significativos. Dun 
réxime, en suma, que privou aos homes e 
mulleres da miña xeración da posibilidade 
de viver e medrar entre as persoas máis 
Lúcidas da época para sumir-nos na máis 
bu.rda mediocridade e chabacanaria, fo
mentadas, en grande medida, desde_ o 
seu pasto de Censor Supremo, por Ma
nuel Fraga lribarne. 

É ben sabido, igualmente, que cando Fra
ga lribarne exercia como ápaixoado apolo
xeta daquel despótico réxime e camiñaba 
seguro, ergueito e firme "por· las rutas im
periales",. era delito, e delito grave por cer
to, declarar-se demócrata ou autonomista. _ 

A ditadura, como non podia ser menos, foi 
xenerosa con Fraga. Deu-lle cátedras, mi
nisterios, embaixadas e honras. Mais non 
pudo, por pura imposibilidade fisiolóxica, 
dar-lle elegancia e talento, duas ·virtudes 
que o de Vilalba morrerá ·sen ter coñecido. 

Cómo conceder-lle talento político a un 
home que sistematicamente foi evolucio

. nando ao ritm9 dunhas ideias e du.os prin-
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.Q· SEU TRANSFORMISMO 
POLÍTICO É TAL QUE, NON 
DUBIDA EN DITAR NORMAS 

DE COMPORTAMENTO 
DEMOCRÁTICO, MESMO A 

PERSOAS QUE SOFRERON 
-AS CONSECUENCIAS 

DUNHA TAN LONGA 
DITADURA 

cipios que lle foron marcando os seus ad
versários políticos aos que outrora comba
teu con saña? Asi, por exemp.lo, e, grácias 
ao~ azares e ás misérias dos tempos, Ma
nuel Fraga lribarne non só ocupa a presi
déncia do .governo autónomo galega se
nón que .incluso fai gala dun nacionalismo 
que o ex-ministro de Franco teria reprimi
do sen piedade. 

O seu transformismo político é de tal en
vergadura que, chegado o caso, 11on du
bida en ditar ·normas de civismo e com
portamento democrático, mesmo a perso
as que sofreron nas suas carnes as con
secuéncias dunha tan longa e dilatada dl
tadura ... Curioso pais ·este! Acaso, imaxi
na alguen, por 1,m só momento, ao doutor 
Goebels actuando, na Alemaña de hoxe, 
como sumo sacerdote e máximo teórico 
da democrácia? ... 

O que moi escuetamente veño de afir
mar é tan evidente e demostrábel que, 
nen sequer, os máis incondicionais se
guidores de Fraga ousan negá-lo. Proba 
diso é que, e.orno único argumento ex
culpatória, alegan a conveniéncia de 
"esquece.r o pasado" e a necesidade 
-din- de "partir de cero". O que, neu
tras palabras, significa que a biográfia 
política .de tan "carismático" lider -ao 
que, ao parecer non lle colle o Estado na 
cabeza- só se remonta aos dez últimos 
anos· da sua existénGia ... Como se pode . 
ver, un fermoso e divino curriculum para 
un home no que, ao ·parecer, están de
positadas as esperanzas . d~ progreso e 
benestar para Galiza! · 

Deixe·mo-.nos, non ,obstante, dé "histó-
. rias" pasadas e vaianios ao máis palpi
tante presente. 

En principio, non me imp.orta admitir, e de 
feito admito, que, a pesar do seu talante, 
Manuel Fraga lribame intenta comportar-

. se como un demócrata convencido, activo 
e resolto. Mais, como ¡CÍixen antes, o seu 
subsconsciente traiciona-o a cotio sempre 
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que, entre pranto e pranto ou entre viaxe 
e viaxe, articula algunha que outra pala
bra. Vexamos , senón, un mínimo, pero 
significativo exernplo do seu proceder. 

Recentemente, como é ben sabido, tivo 
lugar, no Parlamento de Galiza, .un inci 
dente que, entre outras causas, serviu pa
ra demostrar, máis unha vez , a absoluta 
incompeténcia e o descarado sectarismo 
do seu presidente, o centrista Victorino 
Núñez. Ese dia, o deputado do BNG, Xo
sé Manuel Beiras Torrado foi expulsado 
do hemiciclo por respostar a uns insultos 
que lle dirixira un insignificante "personaji 
llo", situado no banco dos populares , de
sexoso, sen dúbida, de facer méritos polí
ticos diante do seu amo e señor. 

Posteriormente, Manuel Fraga lribarne, ao 
comentar estes feitos , calificou, entre ou
tras causas, de "energúmeno" ao deputa
do nacionalista, oferecendo asi, gratuita
mente, toda unha definición que agacha 
-como non podia ser menos- moito 
máis do que, en apariéncia, mostra. 

Non podia, en efeito, o ex-ministro, ·de 
Franco empregar unha denominación máis 
acaida á sua permanente p_ersonalidade de 
Censor Frustrado. "Energúmeno" .. na lín
gua cervantina -:-na que adoita expresar
se. Fraga- significa, como é de todos co
ñecido, "persona poseida por el demonio". 

É dicer, para o subconsciente de Fraga, 
Xosé Manuel Beiras é un herexe, un po
seso, un ser ruin e demoniaco aoque, en 
boa lóxica lnquisotorial, _compriria ·levar ao 
lume pu.rificador do Santo Oficio. 

Mais, afortunadamente, isa, na actualida
_Qe, rion é posíbel e o señor Fraga ·lribarne, 

: xa sen Tribunais dé Orde.n Público, sen 
brigadas de Policia Político-Social e sen o 

. control dos méios informativos, non poderá 
evitar que eu, o "energumeno" que isto asi
na, manifesta o máis absoluto aseó e o 
máis absoluto desp·récio por todos os In- , 
;quisidores pasados, p~esente~ e futuros.• 
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A Xunta de portavoces do Parlamento pospón o debate da iniciativa popular para despoi$ das eleicións 

No Salnés todaS as candidaturas · · 
municipciis reivindican uii Hospital comafca' 
• XOSÉ CASTRO NILAGARCIA 

É o tema central destas 
· eleicións municipais. En 
todos os programas 
eleitorais hai unha 
reivindicación comun: a 
construcción dun Hospital 
Comarcal no Salnés
Arousa sur. O fondo é 
idéntico, sen embargo os 
matices son diferentes. O 
BNG e a Comisión 
pro-Hospital, deJllandan a 
criación dunha Area de 
Saude, modificando o 
actual Mapa Sanitário de 
Galiza; mentres o PP e as 
demais forzas 
parlamentárias 
confórmanse coa dotación 
dun Hospital. 

O Partido Popular protagoniza 
unha curiosa contradición: nega 
en Santiago o que reivindica 
unanimemente na comarca do 
Salnés. Mentres o Conselleiro de 
Sanidade, Manuel Montero e o 
grupo Parlamentário apáñense a 
un acordo unitário para dotar ao 
Salnés dun Hospital comarcal , 
os candidatos e alcaldábeis, na 
comarca, impoñen a reivindica
ción como "tema estrela" no pro
grama eleitoral , tal como ven de 
anunciar o alcalde, e novamente 
candidato en Vilagarcia, Rivera 
Mallo. 

No Salnés, a unanimente sentida 
reivindicación popular, segue a 
centrar o interése informativo en 
vários frentes : Un debate públi
co, por iniciativa da Comisión 
pro-Hospital, coa participación 

CONCELLOS E SOCIEDADE 

dos tres deputados autonómicos 
da comarca -Paco Trigo do 
BNG, Seso Giráldez do PSOE, e 
X. Antonio Garrido, do PP;. neu
tro cenário os concellos que con- · 
fórman a Mancomunidade do 
Salnés (Vilanova, Cambados, O 
Grave, Sanxenxo, Ribadúmia, 
MeañO e Meis) que fan frente co~ 
mun para impedir que o deman
dado Hospital comarcal, esteña 
ubicado en Vilagarcia, unha polí
tica de "reparto de pezas, denan
tes de cazalas" que cria unha di
visión tendente a rachar o frente 
amplo que manten viva a unida
de frente á postura do Consellei
ro, Manuel Montero. Finalmente 
en Santiago o Parlamento de 
Galiza, na Comisión de Portavo
ces rexeita a petición da Comi
sión pro-Hospital, que pretendía 
que a iniciativa lexislativa popu
lar, apresentada co aval de vinte 
mil firmas -entre as que desta
can a do próprio Fraga lribarne 
presidente da Xunta de Galiza, a 
do arzobispo Rouco Varela e a 
dos alcaldes da comarca- ·fose 
debatida no pleno denantes do 
início das Eleicións Municipais. 
Agora a iniciativa lexislativa que 
pretende o acordo co Parlamen
to para a criación dunha Area de 
Saude na comarca do Salnés, 
que defenderá na tribuna parla
m entária o portavoz da Comi
sión, Cherna Fernández, tratara
se nunha sesión posterior ao· 26-
M evitando así, segundo sinala 
Cherna a "evidéncia na que que
daría o PP que defende posturas 
contrapostas." 

O BNG propón unha 
iniciativa conxunta 

No debate público, que contou 
cunha grande preséncia de vici-

ños; evidenciáronse os distintos 
matices nos que difiren as pro
postas políticas. Mentres quepa
ra o Bloque e · a Comisión pro
Hospital, insisten na necesidade 
de manJer a propósta de criación 
_Ounha Area de Saude que conle
varia a imediata e segura cons
trucción dun Hospital comarcal, 
dentro da área de xestión do In
salud, as outras forzas, PSOE e 
PP, -limitan a sua revindicación á 
dotación simplesmente dun Hos
pital. Este ponto provoco u o de
bate sobre a defensa da aten
ción sanitária pública, eviden
ciando o deputado do PP, Garri
do Torrado, unha favorábel opi
nión sobre a xestión privada que 
el "considera máis eficaz, o mo- · 
delo a seguir" 

Trigo Durán, do Bloque, ofere
ceu aos demais parlamentários 
presentes a posibilidade de pre
sentar, no Parlamento unha "ini
ciativa lexislativa conxunta" simi
lar ao que fixeron os deputados 
do Barbanza nunha situación se
mellante, que dará máis forza á 
demanda desta comarca, logran
do acortar os tempos que, posi- . 
belmente vai tomarse a decisión 
inevitábel de construir o deman
dado Hospital do Salnés. Seso 
Giraldez, deputado socialista, 
sumouse á proposta de Paco Tri
go, acusando ao Conselleiro de 
Sanidade de falla de vontade pa
ra afrontar o problema, ao non 
incluir nengunha partida no vi
xente Presuposto da Comunida
de Autónoma para iniciar os es
tudos tendentes a futura constru
ción do centro sanitário que to
dos demandan. 

Pola contra, "o conselleiro ven 
de afirmar na Comisión de Sani-

dade ... " agardo que o Hospital 
de Arousa, sexa unha realidade 
na actual lex_islatur.a .... Ogalla!". 

Pugna·entre concellos pa
la ubicación· do Hospital 

Os -sete concellos que forman a 
Mancomunidade do Salnés -to
dos eles governados por alcal
des do PP, agás Vilanova que é 

. do PSOE teñen un obxectivo pú

. blico: impedir que a ubicacióri do 
demandado Hospital, sexa Vila
garcia, tamén governada por un 
alcalde do PP. Para ·as membrós 
da Comisión pro-Hospital "é un
ha forma de rachar a unanimidá
de popular no tema que concen
tra, agora mesmo, a vpntade uni
tária na comarca", acusan aos 
respqnsábeis políticos que for
man o plenário da mancomuni
dade de eleitoralismo irrespon
sábel "pretenden 9 reparto dun
ha peza denantes de cazala", si
nalando que o problema está en 
conseguir o acordo polít~co .que 
decida a criación dunha Area de 
Saúde, non en ver onde se ubica 
o Hospital. 

Os Alcaldes, pola contra, come~ 
zaron unha guerra xorda para lo
grar que no ámbeto do seu res
pectivo concello se levante a fu
tura instalación sanitária. 

O Parlamento 
pospón o · debate 

Fixo un ano, en Abril, que o Par
lamento de Galiza rexeitou, cos 
votos en contra do Grupo Popu
lar, -unha proposta, non de lei, do 
BNG, defendida por Trigo Dyrán, 
que pretendía "criar unha Area 
de Saúde no Salné~-Arousa 

. sur". Pese a este -precedente, a 
. Comisión pro-Hospital, un amplo 
colectivo cidadán, co aval de 
máis de vintemil asinatura,s de 
veciños da comarca, acadaron o 
direito a debater, novamente, a 
reivindicación dun Hospital co
marcal. A presentación e debate 
no Pleno dó Parlamento está 
próximo, intentándose desde a 
Comisión pro-Hospital , que a 
Comisión de Portavoces do Par
lamento autónomo sinalara unha 
data anterior .ao comenzo da 
campaña para as vindeiras elec- · 
cións municipais, conscentes .da 
forza que ·esto daria. Segundo 
informa a A Nosa Terra, Xaquín 
Rubido, membro portav9z da 
Comisión pro-Hospital, "é prácti
ca comun que medie un acorde 
entre quen propón unha iniciati
va lexislativa e a Me'sa de 
Portavoces da cámara galega", 
desde a Comisión pro-Hospital 
propuxeron as datas "do 23 de 
Abril' ou 7 de Maio, que rexeitou 
a Mesa de Portavoces do Parla
mento, co voto de cualidade que 
tén o Presidente, que é do grupo 
popúlar", impoñel'}do unha data, 
sen concretar, pasadas as elei
cións municipais. 

A Comisión pro-Hospital, que 
canta co compromiso de ser 
cwoiada na iniciativa lexislativa 
polos grupos parlamentarios do 
BNG, PSOE e parte do Mixto, 
eré que "ao impedirnos a presen
tación e debate agora, hai unha 
·intención clara: o . P.P. vai rexei
tar, novamente, o acordo de cria
ción dunha Área de Saúde no 
Salnés, e non quere lastrar o de
senvolvimento da campaña elei
toral dos seus candidatos aqui, 
coa decisión contrária agora, coa 
que restaría moitos votos". • 

AS UNIDADES DE CONVIVENCIA E AS RELACIÓNS SOCIAIS 

Cando no acontecer diário xira todo arre
dor das relacións sociais, que son rela
cións de producción, o senso de perte
néncia a unha comunidade determinada 
esfarélase. Pertenecer a un país,Galiza, 
conleva formar part1 dalgunha unidade 
de corwivéncia menor: dunha comunida
de. A comunidade natural que sentimos 
os galegas é a vila,a parróquia rural ou, 
en contados casos, o bairro. As cidades 
galegas tenden a ser, cada vez mais, ur~ 
banizacións artificiais nas que as rela
cións exfstentes son semente as sociais. 

Vigo é a monstra mellor do devandito.No 
primeiro terzo do século XX, cando Vigo 
dau o seu estirón, o centro comercial e 
pesqueiro vigués aparecía rodeado de en
tidades con personalidade: Bauzas. recén 
incorporada, Teis, que era do concello de 
Lavadores, etc. A vida sindical e política 
de aquel Vigo tiña a base en cada unida
de parroquial do extrarrádio .O centro dia
logaba e contaba igual que calquera das 
outras entidades con vida en común. Moi-

. tos eran os factores que enriquedan-esta 
comunidade de vida: montes en man co
mu n, celebracións festivas perió·dicas, 
asociacións própias,etc. · 

O franquismo local de Vigo, durante os 
anos do segundo grande estirón urbanísti
co, especulou, de~fixo o senso comunitário, 

FRANCISCO CARBALLO 

desprezou as realidades comunitárias ..... 
Aquelas entidades comunitárias antergas 
foron perdendo sangue e vida: case que 
só mantiveron a festa patronal e as lem
branzas que cada furancho permitía co- · 
mentar. 

Coa chegada da "reforma política'', des
pois de 1975, todos tif¡an posta a esperan
za na recuperación da comunidade e dos 
factores criativos dela . Cómpria recuperar 
os montes en man común, os locais aso
ciativos, as formas asociativas etc. Algo 
se está a lograr con grandes esforzos de 
grupos e de persoas. Mais a oposición do 
Concello, dirixido polo PSOE, foi tenaz e 
destrutiva de todo o comunitário. Incluso 
preitea cos viciños ·contra a propiedade vi
ciñal destes. 

Non obstente,a realidade é testán e os 
mesmos gobernantes do PSOE buscan 
apoio nas asociacións c;ie viciños.; .en 
aquelas que logran dominar e ás que en
vian copiosas axuGlas monetárias . 

. Que teña aparecido, en Vigo, un grupo 
asociativo anti-Soto para ·levar aos viciños · 
as queixas contra un pooer municipal que 

· desmantelou tanta~ 'esperanzas, resulta 
todo un sinal. Que as asociacións viciñais 

.e culturais teñan que acodir a candidatu
ras distintas das "polít_icas" é si·gno dunha 

de duas: ou as candidaturas "políticas" 
non teñen médios de chegar aos vici
ños,ou falta un diálogo en profundidade 
entre unhas e outros. Pero a proliferación 
de candidaturas só serve.en princípio, pa
ra favorecer os partidos estatais que do
minan mediante o poder da propaganda e 
da presión caciquil. 

Só non senso testemuñal, cabe defender 
o pulular de candidaturas municipais. Pe
ro unha lección deberia aprenderse .nesta 
convocatória electoral: urxe. dotar a Galiza 
do recoñecemento das entidades comu
nitárias con p..:>deres reais e con formas 
de coordenación tanto municipal como co- · 
marcal. Xa irnos nas cuartas eleccións 
aos comcellos e nada se ten feito nesta 
dirécción. Tal abandono expresa, ben ás 
claras, a opresión que os partidos estatais U AXE DOTAR A GALIZA exercen sobre Galiza: seguen prohibíndo
nos respirar. Porque só ·respira fondo un 

DO RECOÑECEMENTO povo que ten relacións comunitárias e 
DAS ENTIDADES que, desde a comunidade.primária, se re

laciona coa sociedade e soporta as·¡ o pe-
CO MU N l TA R ! AS CON so duro da vida económica. 

PODl::RES HEAIS .E CON . Cando recuperemos a ''vida comuni-
FORMAS DE tária" na Galiza, recuperare.mes o senso 

de pertenéncia a unha pátria, país, povo,, 
COORDENACION TANTO nación. Todo se apoia na persoa e nas re-

. MUNICIPA_ L COMO lacións comunitárias que se !3Xtenden,·co-
~------~--------" mo a flora e _a fauna, ata configurar os po-

COMARCAL vos .e estes dotarse do poder político que 
xulguen nec.esário, segundo tempos e si
tuácións. Se un povo quere ser nación, 

Calquera debe comprender que me refiro 
ás candidaturas "políticas " de extensión 
nacional galega e que tan políticas son 
estas como as estatais e as montadas por 
outros grupós. 

ninguén lle lo pode prohibir, porque expre
sa a sua conciencia de necesidade. 

Na Galiza, témolo claro: ou nos recons
truimos, ou nos· seguen levando, coa 

' cruz _ás costas, pala via da amargura. • 
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· P r o g r a m a d e e a 1 d a de acter1oi'óx1ca do 

No leite, a calidade 
está no que non se ve. 

Conseguir unha boa calidade bacteriolóxica do leite ~ unha cuestión fundamental para sermos competitivos coas 
rexións productoras · europeas. Pero ademais, vailles traer grandes beneficios ós gandeiros, posto que as industrias 
leiteiras priman o prezo do leite de boa· calidade. E por riba, así mellórase a sanidade da explotación, facilitando o 
cont,rol da marnite e dándolle unha maior calidade final a tódolos productos lácteos. 
Para mellora-la calidade bacteriolóxica da expfotación, cómpre seguir .un programa c?s seguintes puntos: 

- Coidar ó máximo a hixiene ó muxir. 
- Realizar unha desinfección sistemática das muxidoiras. 
- Manter a punto as muxidoiras. 
- Usar tanques de frío no canto das canadas. 
- Levar a cabo un tratamento preventivo con cánulas de 
antibióticos cando sequen as vacas. 

- Efectuar unha detección ·precoz dlma.rnite. 
- Seguí-los programas sanitarios preventivos. 
- Cumpri-los _pra~os de su~pensión cando os animais estcCL.~ a tratamento. 

Acórdese ben de que a calidade bacteriolóxica do leite ·hao facer máis 
competitivo, halle mellora-la sanidade xeral da explotación e, sÓbre todo, 
halle conseguir un mellor prezo por el. 

UNTA 
DEGAUCIA ~ u 

CONSELLER A DE AGRICULTURA 
GANDERÍ.A E MONTES 

e 1 t e . 



1º DE MAIO 

-A_ celebración marc~da pala convocatoria unitariá e o éxito nos co_nvenios 

M8nifeStáronse Q doble de persoas que hai . un ano 
Unhas 20 mil persoas manifestá
ronse na Galiza para celebrar o 
1 º de Maio, Dia do Internaciona
lismo Proletário, nas 7 convoca
tórias que se celebraron, ainda 
que tamén houbo caravanas e 
concentracións neutros · pontos 
como o Barbanza ou Valdeorras; 
doblando deste xeito o nt1mero 
de pérsoas participantes con re
lación ao ano pasado. 

A manifestación máis numerosa 
tivo lugar en Vigo, onde se con
gregaron perto de dez mil mani
festantes , asistiodo a ela os prin
cipais líderes sindicais das orga
nización s convocantes , CIG 
(INTG-CXTG), CC.00 e UGT. 
Esta foi unha das meirandes ma
nifestacións dos últimos anos 
por esta data. 

O aumento do número de mani
festantes é debido, segundo os 
sindicatos, a que a unidade sin
dical resulta atrainte para os afi
liados e ao éxito das folgas cele
bradas nos últimos dias, princi 
palmente a do . metal e a da 
construción , asi como ao éxito
na firma dos convénios colecti
vos que, mália a cerrazón da pa
tronal , principalmente na provín
cia de Pontevedra, arrancaron 
unha suba salarial do 8 por cen
to,, asi como numerosas garan
tías laborais antes non contem
pladas, conxuntamente coa cláu-· 
sula de revisión. 

A diferéncia doutras mobiliza
cións uni tárias doutros anos , 

, contempladas como unha mera 
coxuntura, nesta ocasión a uni
dade sindical é máis fonda, pois 
estivo presente nos últimos me-

ELEICIÓNS MUNICIPAIS 

POLO ~ÜGRESO$ SOC\ 
POLA INillSTRlAUZACI 

Cabeza da manifestación celebrada en Vigo . LALO R. VILLAR 

ses tanto nas folgas como na ne
gociación colectiva, segundo o 
acordo prévio dos sindicatos . . 

lsto non quer dicer que no_n exis
tan ainda discrepáncias e que, 
por exemplo, a non proclamación 
de candidatos esteña impedindo 
que a CIG negócie convénios a 
nível estatal , como lle correspon
de. Ou que a CIG e CC.00 de 
Citroen de Vigo fixexen un núcleo 
aparte na manifestación (inte
grándose máis tarde) para facer 
patente o rexeitamento á política 
da UGT nesta factoría, -alineada 
coa patronal e o sindicato amare-· 

· lo , pedindo unha negociación 
imediata do acorde. 

Ainda asi , a unidade de acción, 
sobre todo para presionar nos 

convénios, semella que seguirá. rros que foron contestados con _ 
insultos por parte dos acompa-

Enfrentamento ñantes do alcalde. 

'?º alcalde de V~go Os abucheos arreciaron e, "Mu-
A nota negativa da _xornada pú- cha", unha das _coñecidas sotis-
xoa 0 enfrentamento rexistado tas, pegoulle co pau dunha ban-

deira a a un xoven militante· da 
entre a garda de corps do alcal- LCR. , segundo afirman~testigos 
de de Vigo, ·Manuel Soto e un 
sector dos manifestantes, princt- presenciais. 
palmente da LCR e MCG. O al- -Aqui comezou a tr_ifulca na que 
tercado comezou cando se ia participaron sobre· todo destaca-
pór en marcha a -manifestación. dos ex militantes do PGG, os· ca-
Manuel Soto chegou, vestido de rrillistas, que formaron unha es-
obreiro e, desplegando unha pécie de corpo de proteción de 
pancarta, quixo ocu_par un lugar -Manuel Soto. 
destacado. Esta atitude, consi-
derada como eleitoralista) fo_i Estes mesmos sindicalistas que, 
contestada por unha parte dos . hai uns anos berraban o famoso, 
manifestantes antre os que se si- · "Soto, cabrón, traballa de peón", 
tuou co berro de _"Soto, non que- agora convertéronse agora nos 
remos ·sair contigo na foto"!, be- seus principa!s valedores. · • 

·As forzas políticas catalanas prepáranse para a campaña 

ERC pode rOmper o bipartidismo en BC;trcelona 
• PACO SOTO/BARCELONA 

Convergéncia i Unió, ,, CiU e 
o Partit deis Socialistes de 
Catalunya PSC-PSOE 
despregan a sua artillería e 
praparan o salto final para 
a conquista de Barcelona. 
Josep Maria Cullell e 
Pasqual Maragall terán 
que convencer ao veciño 
de Barcelona de que votar 
é útil, porque como queren 
os converxentes, 
"Catalunya comeza no teu 
concello" ou corno 
Maragall se tarta de 
declarar, votar PSC-PSOE 
·e conseguir "traballo, 
traballo; traballo". 

As .duas formacións bofan man 
do que preciso sexa, incluso das 
barbaridades dialécticas, con taj 
de gañar votos e. conquistar o · 
maior número posíbel de alcaldí- · 
as, . nomeadamente a de Barce-
lona. ' 

Maragall conta co apoio loxi'stico 
de tres ministros cataláns no Go
verno Central e polo de agora, 
os responsábeis da carnpaña do 
PSC7PSOE optaron porque o al
calde de Barcelona apareza ante 
os veciños co111a unha persc::ia 

allea ás' regueifas inter-partidis
tas -e adicada en exclusiva aos 
asuntos do concello. O cabeza 
de lista dos socialistas cataláns 
ten que apr'ecer por riba d9 ben 
e do mal. Raimón Obiols, primei
ro secretário do PSC-PSOE, Jo
sep Maria Sala, secretário de or
ganización e Lluís Armet, pri
meiro tenante de alcalde, entre 
outros , son os ancargados de 
atacar tanto aos adversários 
converxentes como ao conxunto 
de contrincantes políticos. 

. Cullell está disposto a botar o 
resto, pero o seu non é un cami
ño de rosas, endebén se trat~ 
dun candidado con atractivo 
abando, sobre todo para a clase 
meia de Barcelona. Doado peró 
de boas maneiras, conta co 

· apoio do aparató converxente e 
. do presidente Jordi Pujol. Cofi

nado polo de agora. Miquel Roca 
á sá de espel"a, Cullell está no 
bó carniño para a alc~ldia de 
Barcelona. Cunha brillante ca
rreira polJtica por diante? 9-0 seu 
partido Convergencia Democrá
tica, CDC quédalle agora a tare
fa de conter as Tras do sócio mi
noritário de coalición, Unió De
mocrática, UDC, cu ios ·deputa
do~ no Parlament. de Catalunya 
deixaran de vez un pleno da Cá
mara para protesta'ren polo in
cumprfmento por parte de CDC 
do pacto para a formación en al-

gunhas vilas do Principat. Roca 
e o presidente do Comité de Go-

. verno da UDC, Josep António 
Durán i Lleida, intentan a· treu ta
par os buratos que aparecen, ca
lando descalificacións, voces e 
protestas así que rebordan a me
dida do aceptábel. 

Sen perxuicio dos resultados de-
, rradeiros, socialistas e conver

xentes prepáranse para dar os 
últimos retoques á sua extraté
xia. Mentres Maragall inaugura á 
diário e os socialistas acusas a 
Pujol de querer matar a ilusión 
dos barceloneses, Cullell acusa · 
ao partido que lidera Obiols de 

· estar sometido á poi ítica do 
PSOE. Pujol lembra que o Esta:
tut non responde á' realidade do 
pais. 

Alcaldábeis doutras fo(zas políti
cas, esperan superar os resulta
dos dos últimos comícios. ·O ca
beza de lista do Partido Popular, 
Enrique Lacalle, non as ten ºto- - -
d~s consigo ao non ·poder atallar 
a crise interna que sofre a forma
ción conservadora na capital do 
Principat e acaiar os agomos de 
rebelión protag.oniz~dos pór. ho~ 
mes como Antoni Albess e Al
berto Fernández Óiaz. Máis ne
gro é o horizonte do Centro De
mocrático y Social GDS, que ca- · 
se non da reunido os 43 militan~ 

· tes hecesários pra conformar a 

lista de Barcelona. ·iniciativa per 
Caialunya,IC, considérase ainda _ 
a si mesma como ponto de refe
réncia para a esquerda catalana 
e o seu programa· é unha:-reac
tualización de vellas reivindica
cións c1dadáns nunca cumpri
das. Eulalia Vintró, alcaldábel da 
Federación, defende o programa 
con vontade e optimism_o. Esta 
parece tamén_ ·a clave escollida 
por o Partir deis Comunistas .de 
Catalunya, PCC e O seu cabeza 
de lista de Barcelona,· Tomás Ló
pe~ Cort_és, ainda que con a par
ticulariedade de que esta forma
éión apresentará tamén candida
tos· en dez listas do PSC-PSOE, 
tres de /C e tres de Esquerra 
Republicana de catalunya, ERG. 
Esta última formación é a gran 
incógnita eleitoral. Car~es Bonet, ... 
candidado republicano á alcaldía 
de Barce·lona, non se cansa de 
proclamar que·o histórico partjc:jo 
nacionalista conseguirá desta 
entrar no consistório e . rematar 
co bi-partidismo no governo· mu
nicipal. Os inquéritos anúncian 
un avance espectaculár en · vo~ 
to·s. O partido que dirixe Angel 
Cqlom ten implantación conside
rábel en certas comarcas do in
terior e conseguiu integrar nas 
suas listas a seitores proceden
tes da esquerda estatal e do de
nominado inependentismo radi- . 
cal, sobre todo en Barcelona e 
áreas metropo\itanas. + 

o MELLOR Dos· MUNDOS 

Vivimos no mellar 
... dos mundos posíbeis 

\ Felipe González__ 

Maria Xesús Sainz percorreu 
os bairros de Santiago na 
procura- de votos para a alcal
dia. Ainda se perguntan os 
composteláns que~ interés te
ria a notícia para que se ocu
paran dela en dous telexor
nais da TVG. 

- Elton Jhon visitou recente
mente _a boutique qúe o dese
ñador Gene Cabaleiro ten en 
París e-non é. o único famoso 
qüe acude. Prendas de Cába
leiro encóntranse nos vestuá
rios de Sting, Miéhael Jack
son, Miles Davis, Eddy 
Murphy e outros non menos 
·coñecidos artistas entre os 
que-, por desgr?cia, ainda non 
se encentra Víctor Manuel 
Vázquez Portomeñ~ .. 

Telefónica fallou cos enlaces 
radiofónJcos á chegada da 
Volta a España a Sevilla. 
Agardamas que non seña .o 
primeiro síntoma dun gafe· 
que dure até o 93. -

O Xornal Diario publicou en 
dias pasados e n~ primeiía 
páxina unha totomontaxe na 
que se podía ver a un ·grüpo 
de mulleres de Erguete inten
tando agredir a un narco deti
do. No pe non só non se in
formaba de que a foto era un
ha composición, senón que 
se comentaba un intento de. 
agresión que, ·en realidade , 
non chegou a ocurrir. Haberá 
que lembrar qµe o fin non 

-xustifica os médios. · 

Jim Morrison é o protagonis
ta dun recente filme que des
crebe como o cantante dos 
Doors quixo atravesar, xunto 
co seu público, as portas da 
percepción, suposta nova for-

. ma de coñecemento baseada 
no consumo de drogas, de . 
moda nos anos sesenta. Fixo 
que recordaramos o caso de 
Maradona quen tamén pre-

, tendeu levar ao seus seguido
res a ur:iha nova percepción 
baseada na alienación do gol. 
Ambos parece que acabarán 
igoal. · 

Os socialistas de Betanzos 
lembráronse agora de Ra
món Beade aquel .lider agrá-
ri o do socialismo marxista, 
que foi alcalde e deputado a ' 
Cortes na 11 República. E non 
se lles ocurreo mellar causa 
que darlle o seu neme a un 
torneo de fútbol sá. Non sa
bíamos que Beade tivera algo 
que ver co fútbol. • 
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SOCIEDADE E CONFUTO 

Ramón Muñiz é xa unha 
figura histórica da 
xeneración nacionalista que 
se formou no fin da 
posguerra. Sociólogo, 
animador e fundador do 
sindicalismo labrego 
nacionalista, cunha longa 
traxectória de militáncia 
política, desenvolve o seu 
traballo nestes últimos 
tempos ligado ao traballo 
social. Muñiz forma parte do 
Consello Galego de · · 
Servícios Sociais e é 
fundador da Asociación· 
Galega de Traballo Social 
Comunitário q'ue 
proximamente vai celebrar 
as suas terceiras xornadas. 

Ramón Muñiz 
. 'A ésquerda ainda non reconeu na sua prática aos sectores rilarxinais' 

• XAN CARBALLA 

Vostede participou na fundación 
das Comisións Labregas? 

No ano 70 entrei en Extensión 
Agrária cunha série de xente que 
coñecera en Madrid -economis
tas, sociólogos; e destináronme a
Galiza, concretamente a 'Riba
deo. Daquela eu era militante da 
.UPG, estaba na sua dirección, e 
dada a miña relación· co médio 
agrário empezamos a pJantexar- -

. nos a introdución no campo. Pola 

. situaéión cultural do campesiñado 
· o máis sinxelo era entrár por xen

te que .traballaba cos labregos, e 
a meio de xente de Extensión 
Agrária, .cregos, mestres, xente de 
Capacitación Agrária, ... formamos 
un primeiro gr_upo dos CALL (Co
mités de Axuda á Loita Labrega) 
coa idea de xerar un proceso de 
concienciación no campesiñado .. e 
que el·es fosen os próprios prota
gonistas da s.ua loita. Naquela 
épóca franquista Extensión Agrá
ria era a única institucion capaci
tada para ~1.,mtar a cincocentas 
persoas sen problema algun. Así 
fixemos. moitas reunións, .mobili
záinonos e os próprios progr.arn.as 
de Extensión Agrária permitiron 
cortactar con todos os sectores: 
habíaos para a muller, para a mo
cedade e para os maiores. Aí em
pezou ~ história. Logo entrou xen
.te xa de Lugo, labregos, e a cau-
sa foi para adiante. , 

As primeiras mobilizacións foron 

. . 

· HoxENÓ1A 
OS LABREGOS 

vexamos a época clandestina como 
un grari estarzo para conseguir moi 
pouco. Todo aquelo repercutiu de 
forma xeral e tivo unha gran impar-

TEÑEN MOITA MAIS 
CONCIENCIA 

, táncia para o movimento labrego e 
para o nacionalismo en xeral. 

E ADEMAIS HAI UNHA 
FRANXA AMPLA _ 
DELABREGOS 
CUN ·NIVEL CULTURAL 
MAIS ELEVADO 

po,la Ct,Jota e no 197 4 conseguí use 
que 2 .. 500 labregos asinaran un 
escrito que se publicou na prensa 

· solicitando a retirada da Cuota Em
presarial, e para a época aquelo 
era unha valentia. 

Comisiós Labregas foi fundamen
. tal para 6 avance do · nacionalismo 
e no 74 era o único nacionalismo 

· que habla. As loitas nacionalistas 
na rua, unha vez .marte Franco, as 
de máis releváncia social e numé
rica foron relacionadas co campo: 
a Cuota, As Encrobas, Fruime, 

· Portodemouros, o próprio Xove, te-. 
do ·xiraba arredor do problema ru
ral e iso produciu unha conciéncia 
nacionalista moi grande. O caso 
de As Encrobas é bon para velo, 
quizais para os protagonistas di
rectos non supuxo moito pero na 
Coruña si repercutiu intensamente-. 
Hoxe moitos militantés proceden 
daquelas loitas. · 

. O caso de Larin puxo con crude
Máis alá do cámbio de situación za de manifesto un problema 
política, que diferéncias hai das hisíórico como- o dos arrenda
loitas labregas daqueles anos 70 mentas. · 
coas de hoxe? · 

Hoxendia os labregos teñen moita 
máis conciéncia e ademais hai un~ 
ha fr~nxa pmpla de labregos cun ní
vel cultural máis elevado. Por outro · 
lado a -situación· de democrácía deu 
en que se lea máis a prensa, exis
tan sindicatos e partidos, haxa liber
dade de expresión e isto foi un 
cámbio absoluto. Pero sempré digo 
que todo foi importante, ainda que 

'' ...... 

lso entra dentro dunha situación 
feudal. Paréceme que a reivindica
ción clara. é que se esa xente tra
balla a terra desde tempo imemo
rial, producindo un ben social, te
ñen todo o direito de que aquelo 
sexa deles. O Parlamento galego 
ten que sacar unha regulación de 
arrendamentos rústicos e non dei
xar que en Madrid arranxen un 
problema que non entenden. 

· lndependentemente de todo iso 
están os cartas. Un labregp non 
pode comprar esas propriedades, 
e se cando se fai unha autopista 
se exprópria como ben público 
paréceme que isto entre por unha 
espécie de reforma agrária e se 
expróprie aos proprietários esos 
bens, se lles indenize o que haxa 
lugar, pero que os labregos non 
sdlten nen cadela , porque ade
mais non poden .. Só entenderia 
que o proprietário quixera volver á 
terra para .traballala pero non para 
construir 1..1inha residéncia de ve
rán como se-dixo en La.rin, e en
tón haberia que buscar unha fór
mula. P'ero se non é asi o princi
pio que segue valendo é a terra 
para quena trabal/a. 

Como sociólogo e coñecedor di
recto do campo vostede ten cri
ticado esa conceición do voto 
labrego como voto conservfiidor. 

É que o voto labrego non é ·ideolq
xi co -ou non era porque isa vai 
quebrando- 1 é prisionei~o do caci
quismo. Votaba en negativo máis 
polo temor ao que lle poda facer o 
cacique qué ao que lle poda bene
ficiar. Eu en Extensión Agrária co
ñ eci n verdadeiros caci"ques que 
de.cidian absolutamente todo na· 
pavo: decidian disputas, por onde 
ían os camiños, ... todo. O cacique 
controlaba os mecanismos. "'de po
der e de .informabión exterio.r que 
o labrego non controlaba. Era un 
voto cautivo e. de temor, e o labre-

go era conscente diso, sabia quen 
era o cacique. 

Hoxe rachou algo iso e aí está in
trodución de opcións como a do 
BNG no meio rural, e sobretodo ru 
ral-mariñeiro, quizais porque esta 
é xente que sae máis e ten máis 
contacto con povoaciónque. vai ás 
zonas costeiras. 

Nunhas declaracións do Minis
tro de· Agricultura reitérase que 
hai que chegar a nfveis de povo
ación rural próximos á médla 
europea, un 6-7%. Por ai vai na 
Gal iza a· política co campo. 

Pero o problema é, botar a onde? 
Plantexar asi o problema é unha 
barbaridade. Hai que plantexar un 
desenvolvimerito equilibrado de 

COMISIONS 
LABRE GAS 
FOI FUNDAMENTAL 
PARA O AVANCE 
DO NACIONALISMO E · 
NO 1974 
,ERA O UNICO· 
NACIONALISMO 
QUE HABIA · 
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Q PARLAMENTO 
GALEGO.TEN QUE 
SACAR UNHA 
REGULACION DE 
ARRENDAMENTOS 
RUSTICOS E NON 
DEIXAR QUE EN 
MADRID ARRANXEN 
UN PROBLEMA QUE 
NON ENTENDEN 

maneira que outras áreas da eco
nomía podan recoller á xente que 
non poda vivir do/no campo, pero 

, hai que dar unha alternativa, por 
exemplo un desenvolvimento in
dustrial a partir dos recursos agrá
rios. Pero a realidade é que hoxe 
hai un paro moi grande e demos
trouse que o modelo económico 
está periclitadó e hai que procurar
lle alternativas. Fálase de econo
m ia local , social, redución de ho
ras de traballo, novas organiza
cións dese tempo, ... facer afirma
cións taxativas como esa non é 
aportar nada novo. 

E ese excedente do que se tala 
no caso galego, que saida ten? 

Agora non hai saida nen para a 
povoación industrial e entón o 
plantexamento non serve. Non son 
economista pero se o modelo eco
nómico non muda -e iso está sen 
discutir-, cando se ve que a econo
mía de planificación centralizada 
fracasou, ternos que procurar no
vas fórmulas fuxindo de simples 
plantexamentos ideolóxicos. Esta
mos de acordo en que non debe 
P-xistir explotacióa do home polo 
home, na igualdade social , etc ... 
pero a consecución dun modelo é 
un problema crucial. Fálase de pla
n ificació ~ participativa , traballo 
ocupacional e doutras causas, pe
ro isa alternativa teñen que ir con
cretándoa os economistas.· 

Cal son as grandes liñas polas 
que emerxe con forza a necesi
dade dos servizos sociais? 

Os servizos sociais surxen funda
mentalmente porque hai un proce
so ·moi grande de marxinación so
cial e isto provén da crise do esta
do de benestar. Despois do opti
mismo que seguiu á fin da 11 Gue
rra Mundial , co boom do capitalis
mo e o case pleno emprego, a 
marxinalidade era verdadeiramen
te mínima e a eses descolgados 
do sistema atendíaselle cun pe
queno investimento. No 74, coa 
crise, fracturouse este sistema e a 
partir de entón comezou un enor
me pr9blema de marxinación so
cial. Se antes a categorización 
dos sociólogos paraba ~n obreiros -
ou labregos hoxe están presentes 
por si próprias a pobreza e a mar
xinación. Ha1 unha nova clase de 
lumpen que medra cada vez máis 
e ·que se reflexa en todas as cida
des galegas. 

Paréceme importante dicer isto 
porque non hai conciéncia clara 
nen nos partidos políticos nen nos . 
sindicatos que agora empezan a 
darse conta dos fenómenos aso
ciados á precarización do empre
go ou ao paro. Os servizos sociais 
cobran unha ~mportáncia funda
mental, pero existe u'nha desvir
tuación porque o sentido que se 

. lle · daba era caritatiyo, pero h9xe 
enténdense como elementos de 
transformación social e de desen
vo lvi mento económico. Hai que 

.traballar e ·conseguir que a xente 
se. organice en defensa dos seus 
intereses: esa' é a conceición pro
gresista do que deben ser os ser
v'izos sociais e é que ten a Asocia
ción de Traballo Social Comunitá
rio que criamos pensando en con
cienciar na nova dimensión dos 
servizos sociais. 

A· realidade dos ghettos nas ci
dades é marxinal até para ser 
mo.strada. Os servizos sociais, 
coas portas do acceso ao em
prego pechadas, procuran paliar 
esa marxinación? 

ciais ... é moito máis _barato o' que -
se gasta en prevención. 

Os servizos sociais na Galiza· es
tán nacendo. Ainda non hai con
c.iéncia xeralizada sobre a ·que son · 
servizos sociais e por isa as pró
pri as institucións non· se preocu- · 
pan deles . A xente preocúpalle 
mais a sanidade· e a edUcación ou 
as infraestruturas, e á própria Xun
ta preocúpalle máis a xestión que 
brilla que ista outra cara escura. 

Ademais os servizos sociais de
ben ser moi polivalentes e o qüe 
teñen que facer os axentes de ba

o eixo dos servizos sociais ten que se (educadores, asistentes, _ traba
ser concienciará povoación marxi~ lladores sociais) é dinamizará pa
nal sobre os seus problemas, os voación ~· utilizar os recursos que . 
seus direitos e intereses, dinamiza- xa hai: campos de deportes, ca
las e facelos protagonistas do seu sas da xuventude, centros socias, 
próprio cámbio. lsta é a filosofía e . talleres, .. . e isa é máis rendábel 
a teoria. Como se fai iso? Primeiro que criar despois centros de de
haberá que dar prestaoións pero sintoxicación, ... 
pensando que ese é un paso en
todo un proceso de cámbio que ten· 
que haber. Un rapaz que delinque, 
vive nunha família marxinada e ao 
tempo nun bairro desatendido ; 
mentres non se vaian solucionan
do os problemas de conxunto difí
cilmente se vai arranxar o da famí
lia e o do rapaz. · 

AcADEA 
DO VOTO CAUTIVO 
DO LABREGO ESTA 
COMEZANDO 
A ROMPERSE 

Despois funciona o critério, respei
to áos vellos ou os discapacitados, 
de que non serven desde o mo
mento en que non son productivos, 
e esa é outra idea que hai que mu
dar. Fundamentalmente na Galiza 
o perfil fundamental que atravesa 
toda esta situación é o alcoolismo, 
non tanto a drogadición, que é ma
ís aparatosa porque conleva máis 
delincuéncia espectacular. O alco
ólismo xera unhas situacións de 
deterioro mental, maltratos a ne
nas e abusos de todo tipo. Con to
do iste panorama hai que ir a me
didas de prevención e non de re
presión que mesmo son moito 
máis caras. O investimento é moito 
menor que se se fai en represión, 
mesmo visto desde ese ponto de 
vista· son útiles. Un cárcere costa 
máis de· mil millóns de pesetas e 
con ese investimento móntase un
ha rede importante de servizos so-, -

O compoñente familiar da marxina
ción social é moi grande (nas esta
dísticas vese que Linha-masa de 
delitos foi cometida por un número 
. reducido de persoas perter:icentes 
tamén a un reducido número de· fa
m ílias . duns determinados bairros) 
e con mecanismos de intervención 
adecuados podias abordar as si
tuacións máis graves. · 

O Consello da Xunta ven de 
aprobar unha nova Lei de Servi
zos Sociais,.. que p~imeiro análi
se fai dela? 

A Leí refaise porque, segundo os 
ponentes, no desenvolvimento da 
anterior introducíanse moitas navi
dades e- era mellar refacela qoe 
desenvolvela con decretos. A dif.e
réncia non está en que antes se 
chamasen servizos sociais de ba
se e agora de atención primária, 
ou que se introd Ltza o 
voluntariado ... para mjh tens uh- . 
has cantas eivas importantes a 
primeira é que se introducen as 
empresas de ánimo de lucro. ari
tes traballáb.ase coa iniciativa pri
vada de carácter. social pero esta 
modificación que contempla non· a 
teño vista neutra lexislación séme
llante. Pode haber empresas con 
ánimo de lucro que se adiquen a 
servizos sociais, pero aténdose 
aos cretas e subvencións de 
réxime xeral destas empresas, pe
ro non podo aproveitarme de sub
vencións de servizos sociais que. é 
xogar con cartos· de xente moi ne
cesitada. Se se lle quitan ás enti
dades públicas ou de iniciativa .so
cial é un cámbio fundam~ntal na 
filosofía dos servizos sociais. · 

Esta lei tamén elimina o Instituto 
Galega de Servizos Sociais que 
antes se criaba, ao igual que o hai 
en Cataluña ou Andalucía. A idea 
era ter órganos que manexaban un 
gran volume de re'cursos con auto
nom i a própria e con capacidade 
para ·poñer en primeiro plano os 
servizos sociais, que agora están 

Os SERVIZC)S 
SOCIAIS SURXEN 
PORQUE HAI UN 
PROCESO MOi 
GRANDE DE _. 
MARXINACION 
SOCIAL E ISTO 
PROVEN DA CRISE 
DO ESTADO DE 

~ BENESTAR' 

NA GALIZA . 
O ALCOOLISMO 
E O PROBLEMA 
MAIS GRAVE 
QUE.ATRAVESA TODA 
ASITUACION 
DE .MARXINACION 
SOCIAL, · 
MAISAINDA 
QUE A E>ROGADICION 

'Elderidos a unha corisellaria como 
parente probe. O Instituto avalaria 
a importáncia dos servizqs sociais 
no conxunto da ·p.olítica sociai dun 
país. Antes existia ese Instituto e 
mesmp o PP o tiña no seu progra~ 
ma eleitoral, agora non aparece. 

A terceira cuestión é a cesión dun
ha gran parte da xestión a entes 
locais e deputacións, e penso que 
os servizos sociais deben enten
derse· como un sisema único por
que senón actúase como se fose 
un outro 'servício calquera, sen ho
moxeneización metodolóxica, sen 
programas comuns·1, sen unha 
mesma maneira de evaluar pro
xectos. Está por ver se con ese 
paso aos entes locais poderase 
cumplir esa meta. · 

Na crítica que antes facia centrá
. base no papel da esquerda. Ten 
·que ser máis activa neste'Bspec
to dos servizos sociais?. 

A esquerda debe preocuparile 
moitísimo, -porque unha das suas 
diferéncias coa direita estará nesa 
búsqueda dunha l}leirande igual~ 
dade social. A esquerda nunca 
metería ás empresas privadas, fa- . 
laria de transformación e cámbio -
social onde aqui se tala máis de 
calidade de vida, debíalle preocu
par máis a xente ·que traballa. en 
precário e ten_ que ir ao salário so~ 
cial ... A esquerda ten que falár 
dest~s novas categorías sociais, 
desta nova probeza, do envelleci
mento da povoación que chega 
con moi poucas posibilidades eco
nómicas e vive en soedade e en 

' condicións infrahumanas. A sensi
bilidade de todo isto ten que ser 
da esquerda. · 

Así como os problemas da muller 
ou da moGidade fóronse incorpo
rando ás suas 1accións e críanse· 
organizacións, e se reclaman se- . 

· cretarias ou concellalias específi
cas, a nível de marxinación non se 
fai. Tón:iase COflciéncia polo mes
mo que toma a povoación: pola 
droga, pola inseguridade cidadán, 
polo deterioro social. A esquerda 
en Latinoamérica tivo un profundo 
debate hai uns 1anos, e manexou o 
termo de reconceptualizaclón. Tra
tábase de enfrentar unha concep
ción individualista, clínica, de ina
daptación, de _carácter psicolóxico -
moi americana- cunha nova filoso
fía que atendía máis .o traballo so
cial, comunitário, de cnverter ao 
marxinado en protagonista da sua 
própria IOita. Nesa discusión con
correron. moito os movimentos de 
~ristianos progresist;:¡s e as organi
zacións marxistas. 

É un traballo nun sector difícil, qui
zais con poucos resultados a curto 
prazo, pero que non se pode dei- · 
xar de lado e ao que hai que ir con 
ánimo de aprender. ~ograr a parti-
cipación e mesmo instrumentar . 
esa- participación é u11ha aprendi
zaxe que é custosa pero que. hai 
que facer. • 

Q REI DEPORTE 

• VITOR MIGUEZ 

Comezou o meig~llo. O pasa
do Domingo no estádio de Ria
zo r o Deportivo inaugurou o 
meigallo da presente tempora
da. A que nos referimos?; sin-

. xelamente tacemos referéncia 
aos fados e ás negras somQras 
que perseguen á equipa coru
ñesa cando ten os ascensos· ao · 
alcancé dqs mans. Paso u · co 
Burgos; pasou ca Rayo Valleca-

.no; pasou co Oviedo; pasou co 
·Celta; pasou co Tenerife, e aca- · 
ba de · comezar a pasar logo da 
pasada xornapa. Sen querer
mos ser gafes, a história recen
te amostra que o maleficio co
meza con distintas equipas' e en 
distintas circunstáncias ; men
tres que acaba como .todos sa
bemos. Toquemos madeira. 

A propósito do DeportivÓ e ta
mén do Celta · ternos que cha
mar a atención ás directivas so
bre . o unifo_n:ne suplente dos 
xo·gadores. E tr.adicional nas 
equipas históricas ter · un ha in
dumentária titular e outra. su- : 
plente, frecuentemente moi" dis- _ 
tinta á habitual, que identifique 
ao clube nos casos de coinci
déncia. Pois ben, se o Deporti
vo leva desde hai anos alter
nando os azuis e os brancas 
sen xeito nen direito, o Celta 
adoita a utilizar b uniforme ver
mello . nalguns dos seus despra
zamentos; iso era polo menos o 
que parecía até que xornadas. 

· atrás vírilolo todo de azul. Xa é 
hora de· que duas equipas histó
ricas como máximas represen
tantes dun país se poñan á al
tura da sua categoría e se defi
nan na sua indumentária. 

A Directiva do OAR Ferrol tivo a 
xenial ocorréncia de permitir o 
aceso gratuíto dos afeizoados 
aos partidos da eliminatória de 
descenso que a equipa local 
xogou co Cajacanarias no pavi
llón da Malata. Está iniciativa 

· aparte de encher o recinto de
portivo foi propícia para que os 
ferrolanos conseguisen colocar 
á sua equipa cun 2 a o na elim·i-

-natória. Todo un exempfo. 

Se en pasadas edicións critica
bam os a decaída da liga da 
ACB apesar da sua ianquiza-

.... ción, aos directivos da mesma 
norilles chega co famoso neolo
xismo do "Play-Off", senón que 
xa- introduciron a variante do 
"play-out", ou sexa, .eliminató
rias de ·encadramento para fixar 
os pastos definitivos da tempo-
rada. O m.ais .paradóxico de to
do isto é que a denominación 
non só--se promove desde ins
táncias federativas·, senón que 

· é utilizada por boa parte dos 
meios, co conseguinte deturpa- · 
mento da língua. En que se vai 
converter isto? 

Diegó Armando Maradona é 
noticia nestes dias pola sua de
tención en ·relación· co mundo 
das drogas. Se ben resulta na
tural a poeira desatada por este 
feito, menos natural son as ~on
secuéncias que da mesma se 
sacan. Como deportista a atitu
de d~ Maradona é deplorábel, 
como a de calqueira que esnife,' 
fume ou bema e estexa· relacio~ 
nado directamente co deporte; 
oraben, disto a que Diego Ar
manqo sexa uri "vulgar delin
cuente" ou un "adicto ás dro-.. 
gas" non é que médie un abis
mo; média un precipício. 

·-
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CONFUTO NO GOLFO 
'--

BALANCE D UN HA GUERRA COLONl_ALISTA 

Análisar a agresión sofrida polos árabes 
na guerra contra o povo iraquiano require ... 
enfocar o tema desde tres pontos: 1.
Analisar a formación dos actuais países 
da zona. 2.- O papel económico represen
tado por unha fonte de enerxia como é o 
·petróleo. 3.- Situar-se na contradición im
perialismo-nacionalismo. 

A respeito do primeiro apartado abrigados 
estamos a partir de desmembración do 
lmpério Otomano, minado pola influéncia 
da Franza e Inglaterra, e dos conflitos 
posteriores que deron paso á actual for
mación da zona. Partimos pois ci'unh;:¡ da- · 
do confirmado historicamente, o de que o 
repartó e a criación dos países foi feita en
base aos intereses dos países ocidentais. 
A destn,.1ción do lmpério Otomano, pos.íbel 
grácias ao ápoio que receben os ingleses 
e franceses por parte d~s tribos árabes da 
zona, non serviu para librar-se destes paí
ses. E iso que o apoio das tribos foi condi..: 
cionado á promesa de que ingleses e 
franceses deixarian o poder da zona nas 
suas man's. lsto non foi asi e ambos asi
nan un tratado -Syke-Picot (1916)- entre 
eles, onde se reparten a zona, que están 
en contradición co prometido ás tribos. Os 
ingleses invaden Exiptn con tropas milita; 
res, ponto clave para controlar o canal de 
Suez e ter aberta a via cara a India. Fran
za realiza a mesma operaci9n con Alxéria. 
Ademais, no 1917 os ingleses aseguran 
ao sionismo .un estado na Palestina, o que 
significa a expulsión dos palestinos dos 
se_us territórios e a consecuente negativa 
por parte de ingleses e americanos a que 
teñan un estado próprio. Os países da zo
na non son dol')os Qe si . 

Esta política realizada por ociderite criou 
un estado constante de conflitos que se 
manteñen até a actualidade. A política de 
repartos afecta non só aos territó[ ios, ta
mén, e con preferéncia, ao botin. No trata
do de Mosul (1926) os ingleses-franceses 
e americanos reparten-se as accións da 
"Iraq Petroleun ·campany" entre as suas 
empresas, aos ingleses corresponde-lles 
a mellar tallada co 52,25%, seguido dos 
outros dous con un 21,25% respectiva
mente. Produto desta dolorosa experién
cia, e non de fanatismos islámicos, érgue
se a conciéncia árabe, nacionalistas e an
ti-imperialistas, e o conseguinte aborreci
mento respeto a occidente polo que este 
represnta. As loitas· destes-pavos, que te
ñen como fin librar-se do colonialismo, fo
ron longas e encarnizadas nas últimas 
décadas. Tendo un ponto culminante na 
época de Nasser, que nacionaliza o Ca
na·1 de Suez, o que fai reaccionar de ma
neira cega e colonialista aos ingleses e 
franceses que reducen a escombros 
Port-Said, ao tempo que os Americanos 
desencadean un·ha brutal agresión para 
arrebatar-lle o Canal. 

--
Foi a _politica aplicada nesta rexión 'do 
mundo, por Ocidente, a da división. Neu
tras parte$' estes paíes colonialistas com
portan-se doutra maneira, e en vez de di
vidir o que fixeron foi ·unificar, caso do Es- · 
tado español, inglés e franc;:és. Nestes 
manteñen-se oprimidas nacións é trata-se 
por todos os meios de facelas desapare
cer, caso da Galizá Centralización ou dis
persión, conteñen en moitos casos unhos 
rasgos comuns: Obedecen a uns intere
ses colonialistas e están montadas de 
maneira artificial, a mei,o da imposición da 
forza, léase económica ou militar. En nen
gun caso se canta cos povos afectados. 
Parte-se no conflito que analisámos, pois, 
dunha situación inxusta e irracional provo
cada polos estados capitalistas. Pergúnto
me se tratar de ceibár-se 'desta tiranía é 
locura ou fanatismo. Que estabilidade po
de-haber mentre unhas nacións sofren 
opresión doutras? A miña é unha cantes- . 
tación negativa, sobre un pilar torta e fra
co non se pode erguer un edificio con ga- . 

MANUEL VÁZQUEZ CABO 

rantias, de facelo, o resultado será máis 
tarde ou máis cedeo, o derrube con inevi
tábeis consecuéncias humanas. lsto é 
aplicábel á guerra do Golfo, xa "que é pro-

. duto dun estado de cousas feitas irracio
nalmente polos pa'í~es capitalistas. Aos 
pavos aa zona tratouse-lles en todo mo- : 
mento pola lei das cañoneiras. 

A prátiCa .de Iraq, a parte de zafar-se do 
imperialismo, foi a de non recoñ~cer este 
estado de cousas e, en consecuencia re
sultou tremenda-
mente masacra~ 
do . A reclama-

zona, conxuntamente co envio de armas e 
homes á Arábia Saudita, Exipto ·e Israel. 

· Falarei un bocado do petróleo, xa que cer
. to poderío económico dos EE.UU. e dos 
países europeus está sustentado en gran 
medida nel. Como senón sé pode ter un-

. ha das empresas ponta do sector ameri~ 
cano, a indústria de coches, que produciu 
grandiosas acumulacións de riqueza atra
vés da fabricación e venda de millóns -de 
coches, para. o cal era oportuno gasolina 

a prezo baixo. Asi 
no 1974 o consu
mo de EE.UU. re-

ción de Kowait , · 

non é ai'go que -:-.· CON ESTA AGRESIÓN, 
xurda agqra, .no -

prese'nta o 48% 
do consumo mun
dial de gasolina. 
ltália no 1975 im
porta o 66% de 
enerxia, conrres
pondé.ndolle un 
96% ao petróleo, 
Alemaña un 50% 
correspondéndo-

1959 -nestes in- ARRUÍNASE MILITAR E 
~~~te~~~r~~~ ~~ ECONÓMICAMEr'JT.E A UN 
Inglaterra- aca- PAÍS.tOUE SE -QPUXO AOS 
daria a indepén-
denci a torma no DITADOS IMPERIALISTAS 
ano 1961. Kas-
sen proclamou 
que Kowait per-· 
tencia a traq. Xa daquela foron enviadas 
tropas árabes e inglesas, para amedrentar 
a Iraq. Kaisser, por certo, é asasinado. 
Detrás disto atopan-se os servizos secre
tos de ocidente. 
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o tema económico é. fundamental para 
· descobrir os mótivos que impulsan a cer
tos países a realizaren constantes gue
rras ; isa ven obedecendo ao longo da his
tória ao interese dos países imperialistas 
de controlar as matérias prímas en todo o 
mundo para asi, como dixo Kissinger, 
"aqueles que ·controlen o poder financeiro, 
ditan as condicións políticas das suas. re
lacións, antes ou despois". A este pode-

, mos-lle engaé:fir que o que pretenden es
tes países é controlar as fontes de enerxia 
para asi .garantir · 

1 le un 96% ao 
petrleo, e asi su

cesivamente. Forma-se pois a famosa pe
tro-dependéncia destes países, onde par
te -da sua economía atópase sustentada 

· nesta matéria prima, o que significa que o 
control dela é chave, para fixar prezos e 
dest. a maneira estimular as economicas, . 
sobretodo as dos países · europeuS' e Xa
pón. Mais isto non nos debe levar a crer 
que a inflación destes países se debe 
aos prezos marcados polos posúidores, 
como din os governantes europeus. O 
factor determinante está nas transnacio
nais petroleiras .que son.as que realmente 
conquiren grandiosos lucros. No ano 1972 
cadan beneficios que chegan ao 400%, 
no 73 fanse con 8.000 millóns de dólares, 
o que representa un aumento do 7.7%, xa 
no 74 acadan a cifra de 17.000 millóns de 
dólares. De aqui os feitos que causan in
flación, que .pagan as clases populares 

a r~produción do ......-----------------~ 
dos países indus
trializados e asi 
como a socieda
-d e con petróleo 
ao empob_r,ecer
se. Estas, ainda 
aumentando o 
prezo do petró
leo, non acadan 
tales fortunas e 
ademais o mate
rial que teñen 
que mercar nas 

seu sistema polí
tico e con isa un
h a maneira de 
pensar e viver 
que se impón a 
todo o mundo. 
Asi nolo confir
man as palabras 
de Ford ·~tálvéz 
sexa inmoral, . 
,mais desde · os 
tempos antigos, 

. fan-se guerras 
para a conquista 
de recursos na
turais" .. Recursos 
gue no ca.so do · 
petróleo· -que 
senda esgotá
bel- é despilfa-
rrado através 
dun consum-o-
irracional e iso 
non pr~ocupa 

para nada aos · 
países consu
mistas. Claro 
que o que despil
farran é un recurso que sacan doutro pa-

. ís ,. gardando-se o do próprio para o futuro. 
Lembremos que EE.UU. conta con el. Ta
mén os feítos militares nos confirman as 
verbas de Ford e outros governantes, es
tadounidenses; así no 1958' desembarcan 
no Líbano fusileiros iánquis e en Xordánia 
os británicos, para colocaren aos iraquis 
baixo o control das empresas petroliferas 
e impedir que o exemplo deste se estenc:!a 

· a Kowait e a Arábia Saúdita, no 197 4 os 
EE.UU. están elispostos para invadir Ko
wait, Arábia Saudita e Líbia e no 1979 tra
tan de formar por mediaci.ón do acorde de 
Camp-David un qloco militar encarre.gado 
de vixiar a zona. Participando Exipto-lsra:. 
el e Aráqia Saudita, servindo isto para au
mentar a presenza militar dos EE.UU. na 

· sociedades cha
madas industriali
zadas aumenta 
escandalosa
mente. Proba té
m.ola en que un 
tractor no ano 
ano 1963 costa
ba 3.650 dólares 
no 1968 vendía
se por 6.146. 
Mentras o prezo 
do petróleo des
ce·ndia, no· Ko
wait por exemplo 
de 2, 12 dólares 

GONZALOVILAS praa 1.95. Por 
isa a sua tese foi e é: canto máis se pro
duza mellar, frente á ~os países produto
res" d que conven é producir pouco e co
brar máis". Estes países posuidores de- -
ben esforzarse en industrializar-se a par
tirdef ou terán un futJJro ·moi !")~gro. 

·Ante o total control por parte de empresas 
monopolistas, sobretodo estadouniden
ses, do petróleo e da frota. transportadora 
do mesno (controlan 3/4 da mesma), os 
países posuidores crian a OPEP coa idea 
de protexer os seus intereses frente a es
tes. E lógráno nacionalizando, arrebatan
do-lle desta maneir:a o protagonismo eco
nómico aos monopólios, as empresas pe
trolíferas nos seus paíes. Asi chega a 
controlar a OPEP no ano 1980 .o 47% do 

produto e as transnacionais o 50%. Palpa
se un claro retroceso das transnacionais, 
causa que empeza a preocupar aos esta
dos capitalistas, e que os obriga a pór en 
marcha novas estratéxias para recuperar 
posicións. Encamiñan -a acción cara: a) 
Criar división dentro da OPEP, onde. paí
ses f!)ro ... ocidentais como Arábia Saudita e 
Kowait deciden non aceitar as resolucións 
de dito organismo no que se retire a pro
dución !Imitada e prezos; b) Fortifican-se 
no ano 1984 a meio de grandes concen
tracións: a Texaco adquire a Getty Oil por 
10.11 O millóns de dólares e a Socal adqui
re a Gi.Jlf por 13.100 millóns de dólares, 
configurando-se a maior transnacional da 
história; outra via utilizada .é a da pr.esen
za militar en determinadas zonas, directa
mente ou por mediación de gobernos su
peditados aos seus intereses. A oposicíón 
a que calquer pais non amigo trate de fa
cer variar esta composición onde as trans
nacionais perdan mais incidéncia en favor 
dos países posuidores, non é tolerábel. 
lmpeden, pois, con todos os meios ao seu 
alcance que os países posuidores de pe
tróleo podan decidir o seu futuro económi
co e político. 
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No terceiro ponto centrareime en demos
trar o carácter colonialista da Guerra. Esta 
agresión é unha máis dentro do abanico 
delas que se teñen realizado contra os 
árabes e países doutras partes do mundo. 
Demostra- que, ao igual que a princípio de 
século, a rapiña colonial ista segue a ac
tuar. Recorrendo á forza militar para impar 
os seus intereses sen importar-lles para 
nada os miles de vidas humanas. Mante
ñen-se neste campo, tamén, fie is á sua 
traxectória histórica de xenocídios. Forma 
de explicar e deducir por que foi utilizada 
a forza militar contra o povo iraquiano, en 
lugar de buscar unha saída negociada. 
Podemos desprender pois da análise dos 
conflitos acaecidos na zona, con mención 
expresa á última agresió~ , que: 

1.- Con esta agresión ao pavo iraquiano e 
por extensión a todo o mundo áraqe o que 
se pretendeu foi debilitar e escarmentar a 
todo o movimentó nacionalista e anti -impe
rialista existente na zona e no mundo. 
Lanza-se unha séria advertencia aos mo
vimentos nacionalistas de todo o mundo. 
Ollo, esto é o que vos pode pasar! Aupan
se certos perxuízos contra astes movimen-
1os - fanáticos-tolos-iluminados. Alguns xa 
coñecidos polos nacionalistas galegas. 

2.- Arruínase militar e economicamente a 
un país que se opuxo aos ditados imperia
listas, e que non está disposto a seguir 
sendo expol_iado. 

3.- Sai fortalecido o imperialismo esta
dounidense frente aos seus rivais econó
micos -europeus e xaponeses- clarifican
do o reparto do mundo e demonstrando o 
seu liderazgo. 

4 . .....:. lnvístese só nas últimas decadas na 
zona grandes sumas de dólares por parte 
dos monopólios e téndese a unha maior 
centralización e unficación das empresas, 
como vimos . 

Todo isto non ven máis que a monstrar
nos as características do imperialismo, . 
definido no seu ·ma_mento por ,Lenin , e a 
confirmarnos a. sua vixéocia. · 

Para rematar, direi que me parece que a 
situación non é acolledora, pero esles paí
ses ao igual que outros teñen sofrido moi
tas derrotas, e moitas veces estas derro
tas conv·értense en vitórias retardadas. 
Fagamos todo o posíbel para que asi se
xa. Recordemos que das agresións aos 
países da zona sairon fortes movim!3ntos 
nacionalistas e anti-imperia,Hstas facendo
se ca poder -Alxéria, Líbia, Iraq, Irán- e 
neutros seguen a loita. f 

# 
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CARTAS 
CARTA ABERTA AOS 

. RESPONSASEIS DE QUE O 
MONTE NON ARDA 

Tempo atrás xa llelas mandei ce
rradas. Pero como. a radical solu
ción deste problema gravísimo 
depende de que o Povo deixe de 
chamarlle burro ao cabalo, coido 
que é moito méllor facelo asi, co 
fin de que o Povo. vaia tomando 
consciéncia de con quen nos es
tamos gastando os cartos. E 
nunca mellar dita. Porque mira 

·que nos estamos gastando car
tas en apagar o lume! E o caso é 
que o lume seguirá ardendo 
mentres haxa un metro de terra 
galega sen un eucalipto. Logo, 
na planificación da defensa da ri
queza forestal, ecolóxica,. ou so
mos parvos oü o estámago fai
nos parvear. Pero aqt:Ji non hai 
dúbida: nin o señor Sineiro ante, 
nen os do señor Fraga hoxe, son 
bobos. 

Xa todo o mundo sabe que, para 
ateigar o monte de eucalptus, o 
mellar vieiro é a sua queima. Por 
cada eucalipto que arde xurden 
máis de cento. E onde non hai 
eucaliptus, quéimase o matorral, 
císcanselle uns gramos de se
mente, e xurden a milleiros. 

No Coléxio das Monxas de Ma
rin, na rua Estrada, eu mirei esta 
pintada: "Quema tu eucalito". O 
autor da pintada, tan se era un 
iñorante ou un terrorista, o caso 
é que conseguia o contrario do 
que, ao parecer, perseguía: que 
a riqueza dos nosos montes non 
vaia .parar, via eucaliptus, ás Cai
xas Fortes das multinacionais, 
ma(s que Galiza morra seca. 

E resulta doloroso pensar por 
que o señor Sineiro, que debia 
de loitar · pordefender os intere
ses do pavo que mais o necesi
ta, non fixo un f¡fapa Forestal pa
ra racionalizar axeitadamente ·as 
plantacións para a defensa das 
xentes de hoxe, de maná e de 
sempre. E o. paisano que planta 
eucaliptus enriba da fonte que lle 
da auga aoseu fogar, faino por
que non sabe que ha secarlle a 
fonte. O señor Sineiro ente e o 
senór Fraga hoxe, eses si que o 
saben, pero moito temo que o tal 
·Mapa Forestal seguirá sen facer
se .' O caso é que á Conselleria 
de Agricultura sóbralle xente no
minada, e be..n nominada, para 

- facer estes Mapas. Máis ainda: 
se houbese menos funcionários . 
dos que, canto máis arde máis 
cobran , non hai dúbida de que 
ardería m1;mos monte do que ar
de. E qu.érolle lembr"ar ao señor 
Fraga que loitamos por unha So
ciedade CapitaHsta de Libre Co
mérico na que gañamos segun
do producimos. E aqui, os "apa
gadores" só cobran decentemen
te cando hai lume. Cunha tal po
lítica demencial os resuUados aí 
están. 

E menos mal que hoxe, coa Cul
tura que irnos tendo,_ xa non se . 
poden facer imoralidades e la
droízos a cara descoberta: xa 
hai que andar con gaitas e co 
Demo que leve a tanto disimulo. 
En fin de cantas, era máis nobre 
o desc'aro feudal de facer canto 
lle viña en gana, tanto nos Mon
tes como nas terras de pan. 

XOSÉ LOIS 

Señor Fraga: hai que facer ese 
Mapa Forestal que penalice, nun 
.rádio de cinco metros de cada 
fonte, aos eucaliptos; que hai sí
tio para todo. O caso é racionali
zar as plantacións en benefício 
de todos e non semente aten
dendo aos degoiros dunha multi
nacional aiemá calquer. E onde 
non se podan plantar eucaliptus 
pódense plantar cabras que, ten
do encenta a riqueza ecolóxica, 
é moito máis rendábel, moitísimo 

jo máis. 

E por se, de verdade, a Adminis
tración non sabe como ·se aca
bará ces incéndios forestais, non 
tendes máis que ir palas aldeas 
da nasa Terra en profaia do se
ñor Manuel dos z'ocos tortos, 
que vos dirá: guindade ao ·bio
bio as enmoquetadas e aclimata
-das s'aliñas agrónomas dás Ci-
dades e mandádeas á códia da 
terra, onde se defende a riqueza 
dela e dos que viven dela. Moito 
máis revolucionário, señor Fra
ga, é que un capitalista europeu 
loite por liquidar as fronteiras na
cionais que tan boas guerras de 
parcos negócios producian e 
máis velai que están artellando a 
sua desaparición. E non se 
asuste, que, un dia despois, ha 
sair o Sol como se tal causa pa
sase. 

O mao será que-o señor Manuel 
teñq moito que esperar para 
que, os que cobran da Adminis
tración veñan a ensinarlle aos 
que pagan a Administración, .co- · 
mo se apaga o ·fago; a cámbio 
de aprender como non se produ
ce o fago, que díso si que sabe o 
señor Manuel. 

A léria e os orzamentos para a 
defensa dos montes, en tal caso, 
só pode ser válida para aq_ochar 
imoralidades. 

'XOSÉ FRAGA IGLESIAS 
· (Marín) 

O NOME DO INSTITUTO 
DE BUElJ 

A Asociación Cultural As Lagoas 
quer expresar publicamente a 
sua opinión acerca da polémica 
que ternos estes dias no noso 
querido Bueu, sobre o nome que 
se lle pretende pór ao recén 
inaugurado instituto de Bachare
lato e F.P. 

En primeiro lugar, manifestar a 
nasa solidariedade coa proposta 
feita polos alunes do centro, atra
vés dun concienzu.do traballo de 

. recopilación de parte da vida e 
obra de· Joháñ Carballeira, consi
derado en círculos cultos home 

· importante na xeración do 25. 

Recordemos as palabras dun 
ilustre galeguista ainda vivo, e 
de incuestionábel importáncia 
para as nasas letras, que é Fran
cisco Fernández del Rie.go, 
membro da Real Académia Ga
lega, que nos seus anos mozos 
tivo amizade con Carballe'ira. 
Cando con motivo dunha confe
réncia que veu dar a Bueu sobre 
"Cultura Galega", traído pala 
A.C. As Lagoas no ano 89, dixo 
sobre Carballeira: "Coa sua mar
te moza perdeu Galiza un gran 
periodista, recoñecido como tal 
no seu tempo, e un gran poeta". 
En 1935 Celso Emílio Ferreiro, 
ainda mozo, cita a Johán Carba-
1 leira entre os seu.s predilectos 
cara unha antoloxia da poesia 
galeg·a. 

Engadindo Ó mérito de ser home 
de letras o de ser ·un galeguista 
comprometido · coa xente do seu 
tempo e viciño da nasa Vila, 
compartimos a idea suxerida po.: 
los alunes, que ben merece Jo
hán Carballeira o · nome do insti
tuto de Bueu. 

ASOCIACIÓN CULTURAL AS LAGOAS 
(Bueu) 

' A GAITA 

Mentres Galicia 
lembre os nosos gaitei~os 
a nasa gaita (galega) 
será inmorrente. 

TÓca esa gaita gaiteiro 
pois xa non estás oprimido 
na Galicia adormilada 
tainas soar a gaitiña . 
coa muiñeira de Chantada. 

A nosa Galicia é ceibe 
como son os paxariños 
toca sen medo gaiteiro 
e canta que nos están facendo. 

Sin.to a gaitiña xemer 
e entando o seu lamento 
centos de· xeneracións 
levámola no noso ombreiro 
e agora querennola cambear 
por outra do "extranxeiro" 

"Fara deiqui mala burra" · 
que diaños ves facer 
en Galicia non te queremos 
mentres teñamos gaiteiros 
dende a cabeza ata os pés" 

N. GONZALEZ IGLESIAS, (MOXENAS) 
(Vigo) 

ANACRONISMO DO COLÉXIO 
DE BOTICARIOS 

A Federación de Traballadores 
da Saúde de CC.00. califica de 
anacronismo, despropósito e 
aberración o Código Deontolóxi
co recentemente aprobado polo 
Consello de Coléxios de Farma- · 
céuticos a meio do cal autorizan, 
en virtude da sacrosanta liberda
de de conciéncia, os seus cole
xiados a erixirse en xuíces. Así 
podarán xulgar as intencións dun 
ddadán/á cando vaia adquirir un 
produto farmacéuitico e poderan
se negar a dispensar anticoncep
tivos ou xeringas ou test de em
barazo (por que non aspirinas?) 
con tan só sospeitar que o de
vandito cidadán/a ten intencións 
de drogarse, abortar ou o que se 
lle acorra ao boticário de turno . 

Eso non é nen Deontoloxía nen 
Ética profisional. Confundir a ob
xección de conciéncia co direito 
de pernada, aparte de medieval 
é, por definición, a antítese da 
Ética profesional e, con esas ati
tudes, aparte de demostrar a 
mentalidade autoritária e arcaica 
dos seus . "representantes", os 
Coléxios fanlle un fraco favor a 
profisión farmacéutica. 

Chama por outro lado a atención 
no devandito Código a auséncia 
da referéncia a temas tan pouco 
éticos como a proibición da ex
plotación das "mancebias" e dos 
adxuntos de farmácia que se dá 
actualmente co·n pleno coñeci
mento e consentimento dos Co
léxios asi como da falta de saí
das profisionais para o nu.mero
s6 colectivo de· licenciados far
macéuticos parados por conser
var os priviléxios dalguns dos 
asociados (recurso sistemático 
do Coléxio ante calquer intento 
de abrir novas oficinas de Far
mácia amparándose ríunha lexis
lación caduca e esgrimindo. ante 
a administración o chantaxe da 
débeda da seguridade social pa
ra coas farmácias como meca
nismo disuasor a calquer intento 

· de cámbio ... ) 

O nível da nasa Comunidade "' 
Autónoma, a· níaiores deste' tipo 

de actuacións -moi éticas todas 
elas-, os Coléxios apáñense (e 

· presionan en tal sentido) á- rees
trutu ración do Corpo de Farma
céuticos Titulares da Xunta no 
sentido de que se manteña a 
obrigatoriedade de ter aberta ofi
ciña de farmá<;ia para poder de
sempeñar a praza como tal, de-
fende asi o priviléxio duns pou
cos contra todo critério de racio
nalidade e xustiza. 

A hipocr.esia destes coléxios re
su Ita escandalosa. CC.00 segui
remos insistindo -en clara sinto
nia cos profisionais- na necesi
dade da promulgación dunha no
va Lei de Coléxios Profisionais, 
que peña a estas institucións no 
lugar que lles corresponde e re
mate con · estes anacronismos 
impróprios dunha sociedade de
mocrática. Asimesmo emprede
remos as accións legais corres
pondentes contra este código por 
consideralo inconstitucional nos 
apartados denunciados. 

FEDERACIÓN DE TRABALLAOORES 
DA SAUCE DE CC.00. 

FERMIN BOUZA EO MUSEU 
DE PONTEAREAS 

O que nos leva a facer esta pro
testa son os artigas que lemes 
no Xornal Diario hai uns dias. 
Disque o Museu Municipal de 
Ponteareas quer facer unha ho
menaxe a Fermín Bouza Brey no 
noventa cabodano do seu naci
mento; esquecendo e non tendo 
en conta a nasa lingua. 

Se Don Fermín Bauza Brey er
guese a cabeza non lle queda
rian ganas de volvela erguer, 
non llegostaria ver como unha 
língua pola que tanto loitou se 
vexa ultraxada e afastada. 

Se lle queren facer unha home
naxe polo menos decátense de 
que o importante poeta, etnógra
fo e historiador da nosa terra 
empregaba sempre o galega nas 
suas obras. Criou, xunto con Fil
gueira Valverde, L.uís Tobío, 
etc ... o Seminário de Estudos 
Galegas e foi asíduo colaborador 
da Revista "Nós". A sua obra lite
rária é unha das máis importan
tes da !iteratura galega do séulo 
XIX pois revitaliza os recursos 
estilísticos da cantiga de amigo 
medieval, o chamado Neotroba
dorismo. 
Toda a sua vida foi unha loita 
constante por Galiza e polo gale
ga; abráiennos e fagan algo ben 

· feito, colaboren connosco para 
facer de Galiza algo do que Don 
Fermín Bauza Brey estivese or
gulloso. 

Nós pala nasa ·parte estamos a 
facer o que podemos. Este mes 
adicámoslle a nasa revista "Fa
ladeira", con entrevistas a Alon
so · Montero, profesor na. Facul
dade de Filoloxia en Santiago e 
a González Reboredo, discípulo 
de Bauza Brey e profesor do ins
tituto Resalía de Castro de San
tiago e várias escolmas poéticas 
para dar a .coñecer a sua obra. 
Asemade, en breve tempo, co
mezaremos un ciclo de confe
réncias .e sacaremos á rua uns 
carteis e uns folletins coa sua 
biografia. 

MONTSERRAT RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 
(Asociación Cultural e Xuvenil 

"lrma~diños da Fala" - Ponteareas) 
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A oferta de dicionários cobre progresiyamente 
as necesidades normalizadoras 
Presións sóbre a validez · normativ~ d~lguhs deles 
• XAN CARBALLA 

O importante negócio 
editorial, as necesidades 
de usuários e escolares e 
un crecente interese por 
abordar todos os espácios 
valeiros nos que anos de 
anormalidade foron 
deixando ao galego, son 
algunhas das realidades 
que conseguiron que nos 
últimos anos, e sen un 
referente académico ou 
universitário, a preséncia 
de máis de cinco . 
diccionários de galego 
con máis de 30.000 
entradas de média sexan 
unha oferta que axuda a 
resolver unha das maiores 
caréncias instrumentais 
no proceso de 
normalización do noso 
idioma, o que debe 
contribuir a superar as 
arbitrariedades detectadas 
nalguns sectores. 

A necesidade de que volte ao pri
meiro plano o proceso de nonnali- · 
zación do galego, desactivada a vi
ruléncia do debate ortográfico (a 
rixidez deixou paso a unha meiran
de flexibilidade coas distintas op
cións que a própria norma oficial 
permite) puxo en prirneiro plano a 
necesidade de dotarse de materiais 
co que fomecerse os usuários cre
centes do noso idioma a nível es
crito. O proceso de escolarización, 
a pre éncia nos meios de comuni
cación, a publicidade, a doblaxe, a 
própria criación literária, etc ... re
claman de contínuo unha panóplia 
de texto no que os diccionários 
de todo tipo e tán nunha primeira 
prioridade. 

A e te florecemento de necesida
de eguiu un periodo no que non 
é difícil detectar un certo campo de 
arbitrariedade relacionado coa po-
esi ón do saber lingüístico. Na 

presentación dun dicionário, al
guns dos autores féspostaban a 
perguntas dun xornalista deste se
manário sobre o sentido do correc
tor lingüístico profisional: "debe(ia 

. habelo en todos os meios e por 
tempo indefinido". O absurdo des
ta tutela -sen que isto prexulgue a 
necesidade dunha formación cons
tartte dos profisionais da palabra 
ou da escrita- abre campos á arbi
trariedade e así pudemos detectar 
nas últimas semanas como alguns 
estudos de doblaxe recibían con
signa sobre a validez normativa 
dalguns dos máis vendidos dicio- · 
nários. Segundo as nosas informa-

, cións a .situación responderla máis 
- a contrapostos intereses comerciais 

e a un m.omento de transición na 
fixación e familiarización mesmo 
profisional coa língua. 

Por fin dicionários! 

A carreira .editorial foi estímulo 
p~incipal para resolv~r unha "eiva 
importante-do g~lego. Ben entra
dos os anos 80 os únicos dlccioná-

rios que o usuário podia manexar 
eran apenas vocabulários ou textos 
realizados co voluntarismo próprio 
da época. Xosé Luis Franco Gran
de, cuxo texto editado en Galaxia 
foi referente moitos anos, recoñe
cia que el fixera a sua obra por en
cargo e non precisamente desde 
unha especialización filolóxica. O 
primeiro intento do ano 1983, veu 
de parte de Isaac Alonso Estravís, 
que veu frustrada a publicación na 
Editorial Nós, após a saida do pri
meiro tomo, obra que non se reto
mou e completou até uns anos des
pois, xa co mercado máís cuberto, 
na Editori.al Alhena. 

A criación do Instituto da Língua 
Galega (ILG) no 1971 --cuxá histó
ria é recollida, con senso c;rítico, 
por Francisco Femández Rei. nun 
libro homenaxe a Constantino Gar
cía de recente aparición-:, axudou a 
suplir o que _ameazaba con ser un
ha situación de irreversibi1idade. 
Os prox'ectos editoria~s 4o ILG, 
cun tesauro léxico que incorpora 
700.000 fichas de palabras · vivas 
do noso idioma, son anunciados 
polo próprio Femández Rei a moi
tos anos vista. Alonso Montero, na 
introdución do diccionário de ,Ir In
do, <licia que o anúncio dun Die-

,, cionário Xeral da Língua Galega a 
doce ou quince arios de prazo 
"constitue unha estratéxia errónea. 
As citas. importantes compre acu
dir coa conciencia de que se hega 

· no momento má:is útil". · · 

A utilización dos matetjais recolli
do~ polo IL<?, agás no caso de. J?s-

travís e dos autores do Ir Indo (Xo
sé M. Enriquez, Ramón RocaIJ!on
de e Celso Parada) é a débeda reco
ñecida por todos eles como material 
de referéncia, ademáis do manexo 
dos diccionários do español e portu
gués, nun uso que Rosa López ana-
lisaba polo miudo nun seu traballo 
en A Trabe de Ouro (nº 3). O VOL
GA (Vocabulário da Língua Gale
ga), con 45.000 entradas seria a pu
blic1l.ción, editada de "maneíra res
trinxida para · especialistas, que foi 
tomada como ponto de partida dos 
últimos diccionários publicados e 
das correceións introducidas en su
cesivas edicións. O próprio ILG só 
edítou, en conxunto coa Real Aca
démia, un diccionário dunhas 
12.000 entradas que apenas serve 
para competir comercialmente cos 
das editoras. privadas. · 

Un dicionário referente 

O negócio ecoriómico que se mo
ve arredor dos diccionários, como 
en calquer outro idioma, é impor
tante. Un gran volurile de vendas, 
eon renovación const<µlte, levou á 
maioria dos editores a sucesivas 
reimpresións e novas edicións. Os 
grandes diccionários riun ou vários 
tomos- deron rápido p~so a edi
cións abreviadas e de. peto, e ta
mén se anúncian -para publicación 
imediata traballos má'is especiali- · 
zados dentro da nacente lexicogra-

, fia editQrial (Galaxia vai sacar un 
diccionário de dúbidas; Xerais ven 
de editar un importante volumen 
castelán-galego baixo dirección de 
Gonzalo Navaza). O próprio Na-

vaza comentounos como é ainda 
un camiño recén comezado, "falta 
moito por facer e por mellorar. 
Agora mesmo estamos no proceso 
de ir consolidando un standard e 
fornecer materiais que axuden ne
se labor. Como calquer idioma 
irnos necesitando un patrón que se 
cqnsolidará por moitos vieiros: o 
oral fundamentalmente, pero ta
mén o literário, -0 do uso no·s 
meios de comunicación,.. ~ todas as 
contradicións <lesas escollas van 
estar presentes nos diccionários, 
máxime cando -rion hai editado un 
gran dicionário de referéncia". 

Francisco Fernández Rei informa 
que a máis tardar rio próximo outo
no sairá a edición do Vocabulário 
Ortográfico da Língua Galega, con 
45.000 entradas, "nas que hai unha 
pene ira do fondo léxico do ILG, 

, que ten máis de 700.000_palabras; 
A seguinte tarea que xa ternos en 
marcha, pero ainda sen data Q.O ho
rizonte, é a do Dicionário Xeral da 
Língua Galega. O proxecto está re
alizado en colaboración co Seminá
rio de Lexicografía da Real Acadé- . 
mia, e .nel vanse concordar máís de 
300 obras da literatura galega dos 
séculos XIX e XX". Este traballo 
misturaría os labores de criación 
dun Diccionário Máquina (unha 
complexa informatizació)1 de todos_ 
o léxico do galego) co que se coñe
ce como diccionário de autorida
des, -unha sorte de recollida siste= 
mática das ~scollas que os nosos 
. escrifores for.on realizando durante 
máis de douscentos anos. A edición 
vaí ser lenta, pero .ten a~>" tempo un
ha gran urxéncia para evitar a ten
déncia antes citada que se pode de-

) tectar e que xoga a desacreditar uns 
' 'OU outros diccionários, coa socorri
da pauliña de "non te fies dese dic
cionário que non é nÓrmativo", que 
se pode escoitar como consigna 

.nalguns estudos de doblaxe. 

O estado 
da Lexicografla 

O traballo de Rosa López en A 
Trabe de-Ouro, é a aproximación 
'máis asisada a uoha crítica dos di
cionários publicados. Partindo_dun
ha Lexicografia nacente Rosa Ló
pez recoñece que "seria. inxusto 
acusar aos dicionários c;le seren tra
b(!.llos elaborados e pouco rigoro
sos científicamente, sen antes exa- · 
minar o contexto no que se realiza-· 
ron" ( .. .-)A Lexicografía e Lexico
loxia seguen sendo as irmáns eiva
das da Lingüística galega e isto é 
asi por razós complexas,· mesm.a
mente extralingüísticas". A crítica 
do labor da Real Académia, avalo
ración crítica do traballo do ILG e 
sobretodo unha primeira aproxima~ -
ción á crítica dos diccionários ac
tuais (con excesiva dependéncia 

_ dos textos esp'!ñois e portugueses, 
funcionando moitas veces como 
falsos amigos· en ·palabras de Rosa 
López), no terreo óas definicións e 

· no ideolóxico. Alguns outros traba
llos recollidos en revistas especiali
zadas ·ahondan nunha mesma liña 
de crítica, necesárias nese proceso 
de escolla e redefinición constante 
dun idioma que ten que estar en 
constante conquista de qovos espá
cios de uso, no que os diccionários 
teñen unha importante responsabi
lidade n9rmalizadora. • 

N2 475 

·e Cultura ga,ega en Lo~
dres. A cidade e a universidade 
de Oxford abríronse, os pasados 
25, 26 e 27 de Abril, á língua e á 
cultura de Galiz~ cunha série de ac
tos nos seus coÍleges que serve)1 
para pór en andamento o leitorado 
dG galego dentro da Subfaculdade 
de Español daquela universidade 
segundo informa C.D. Rodrígues 
desde Londres .. -

As atividades comezaron o dia 25 
con visitas do presidente da Xunta 
a diversos centros culturais e in
dustriais da cidade. A Faculdade de 

. Línguas Medievais e Modernas deu 
·unha cea en hOl!fa do Presidente no 
Queen's-College. Ali o vicechance
ler adxunto de Oxford fixo unha in
tervención protocolar á que respon
deu· o -Profesor. Fraga (asi foi ofi
cialmente tratado polos ingleses, e 
ademais vestia toga e puñetas). 
Fraga falou en acentuado inglés, 
confirmando que a 'xunta dotará un 
Jeitorado de galego na oxoniana. 
subfaculdade de español. En certo 

· momento, temeroso de que a sua 
insisténcia na autodidentificación 
galega fose mal entendida polo re
presentante do Estado espaijol ali 
presente, voltándose para el e para
fraseando as palabras. dun ilustre · 
predece.sor dixo, "Aquí está toda .la 
lealtad de España". · 

No dia seguinte o presidente inau
gurou o 1 ~ Simpósio de Estudos 
Galegos na Universidade de Ox
ford, que se desenvolveu ná Taylor 
Institution até o dia 27. Neste sim
pósio participaron académicos in-· 
gleses· e galegos e meI)1bros do Co-
mité de Cultura Galeg·a-Centro Ga
fogo de Londres, que facilitaron a 
interpretación simultánea inglés
galego e viceversa e en xeral fome- -
ceron a lnfraestrutura organizativa. · 

Da variedade do temário compre 
extratar duas conferéncias de ingle-· 

· ses-. Richard Cardwell falou sobre 
"Curros Enríquez e · o simbolismo 

· europeu", aseverando que Currós 
non foi poe.ta cívico, como a maio
ria · dos críticos galegos teñen sina~ 
lado, e si o máximo representante 
galego do simbolismo europeu. A 
outra conferéncia de destaque foLa 
_de John Rutheford sobre "As raiga
mes galegas do pícaro", na que de
senvolveu a tese de que a apalabra 
galega pícaro, co significado de ca
tivom neno, picariño, ven do italia
·no píceo/o e entrou nas terras da 
antiga província de Mohdoñedo 
nos beizos dos soldados retornados 
das campañas de Itália. • 

• Un presidente para o 
IGAEM. En Decreto publicado 
polo DOGA foi nomeado Xoán 
Luis Saco Cid como presidente do 

· Instituto Galego das. Artes Escéni
cas e Musicais. Nacido en Ourense 
hai 52 anos, Saco Cid foi profesor 
de Latín no Coléxio Universiário 
de Ourense, vocal do Consello 
Asesor de Universidades Laborais, 
Director da Rama de Humanidades 
do Inst. Padre Feijoo, membro do 
Consello de Administración da 
CRTVG e Director Xeral de Turis- -
mo. 

Actualmente Xoán Luis Saco Cid é 
vicepresidente do Consello Rector 
do Patonato da FUndación Otero 

~ Pedrayo. Autor de vários artigos e 
publicacións, entre outros A litera
tura popular de· Galiza en Saco y 
Arce.' 

-
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Antón R. López gañou o . D~ Catro a Catro 
coa novela As reliquias ·· 

. ' 

/ . " -
E o único c~rtainen liter~rio de imp"ortáncia ·coa posibili~ade de s_er declara40 deserto I 

O poeta e xornalista 
Antón R. López ven de 
ser ele xi do ' gañador do 
Prémio de Novela De 
'Catro a Catro que 
organiza o café vigués do 
mesmo nome. Dotado con 
200.000 pesetas.e a 'garan:.. 
tia de publicación en 
Edicións -Xerais da obra 
gañadora, o De_ C atro a 
Catro é un dos po_ucos 
certames literários que 
inclue a ·posibilidade_ de 
ser declarado deserto 
-como sucedeu na anterior 
edición- non minguando 
por iso a participación: 
nesta edición 
apresentáronse once 
obras. 

As relíquias é o títul9 da obra coa 
que este escritor monfortino ven 
d~ gañar un dos prémios que ad
quire ano a ano máis prestíxio no 
campo dos certames literários. Sen 
unha dotación milonária, pero coa 
garantía dunha boa edición e difu
sión, ad~tnfils dos 40.000 pesos de 
_prémio,. ó Catro de novela curta · 
atreveuse a incluir a posibilidade 

. dó xurado decidir deixar deserto o 
galard6ri, cousa que se fixo o ano 
pasado e non d~beceu, nen moito 
menos a particip'ación. 

Antón R. López, coñecido xa no · 
mundo literário por ser gañador do
Leliadoura de poesía -e polo éxito 
do seu último poemário Manual de 
Masoquistas, é tamén xornalista 
especializado en cultura nas páxi
nas do rotativo compostelano El 
Correo Gallego; cuxa Revista de 
Letras mensual coor9ena. ' 

O encarr~gado de dar leitura á de
. cisión 'do xurado foi o anterior 

gañador, Alfonso Alvarez Cácca
m0- que gabou ªºautor po( escre
ber "urrha novela moi traballada, 
pousada e valente, na que se nota 
a preséncia dun verdadeiro escri- · 
tor posuidor dun gran domínio 

-. lfogüístico". O xurado estiyo 
composto tainén por Gonzalo Na
v aza, Manuel Forcadela, Xosé 
R¡µnón Pena, Manolo · Domínguez 

e E.aÍnón Catide. 

Unha novela de ambente 
medieval 

As relíquias desenvolve a sua ac
tuáción en diferentes cenários ga
legós e americanos, arredor do sé
culo XVII. Monforte de Lemos, 
Lima, Laiacota e Huancaio, no al-

tiplano peruano son 
1

os espáCios· 
xeográficos onde· a preséneia de 
P~dro Antonio Femández de Cas
tro, conde de Lemos, un dos ele
mentos principais da novela, e un
ha muller narradora, percorren un- . 
ha narración que se inspirou, nal
gunha medida, nas técnicas da na
rración picaresca esp_añola. 

A novela comeza co roubo dunha 
relíquia en Monforte e outro en Li
ma. A relíquia monfortina é unha 
cabeza dun San Xoán Bautista, que 
actualmente se garda no convento 
das Franciscanas Descalzas. A ou
tra é o corazón do conde de Le
mas, gardado na igrexa de San 
Francisco de Borxa de Lima. Ade
mais destas personaxes outros que 
percorren a novela son un poeta 
que fuxe a América para non ser 
queimado polo Santo Ofício e o 
mineiro Salcedo, personaxe mítico 
do altiplano peruano, axusticiado 
polo Conde de Lemos. + 

O REI -ARTUS E A TEORIA ROSENTHAL 

A humilde, pero ill:teresantísima 
revista literária andaluza El carro 
de hen~. recolle nos' exemplares
de abril o artículo sobre o rei Artus 
editado por Simon Rosentbal n.q 
número 408 da prestigiosa publica
ción británica de artes e letras 
Strawberry, correspondente ao 
mes de J aneiro. 

Simon Rosenthal é un famoso an
tropólogo inglés, de origen judeu, 
coñecido, entre outros traballos, 
pola busca e estudo de antiquísi
mas 'cancións de taberna da sua pá
tria, en especial 9os séculos 15, 16 
e 17; cancións que contribuen a re- -
construir usos e costum.es. Por 
exeIDplo ·en London's Ordinary 
·cftase o nome de mais de sesenta. 
tabernas londrinas do século 17, ás 
que jocosamente se lles atribui este 
público: 

O clero come na Esteira 
e os viñateiros nos Tres Bocóis. 
Os usurários achéganse ao Demo 
e os freires ás Monjas ... 

_ Os cabróns van á Cabra 
e as putas gastan do.Home Nu ... -
Os teceláns comen na Lanzadeira 
e as dance/as vense na Virginidade ... 
O fulleiro pre/ere a Ficha 
e o carteirista a Casa Sen Jane/as 
até que collidos camiñan ambos 
para rematern no Cada/ al so. 

o grupo principa,l das cancións 
reunidas por Rosenthal correspon
den_ a follas soltas do século 17 e 
critican con ironía o tributo impos
to pola Cámara nó 1643 á cerveja, 
encarecéndoa (o cual, indirecta
mente, deu lugar a un imprevisto e 
alarmante aumento no consumo de 
gin polas clases baixas). 

Entre vellos papeis do século 14, 
_Rosenthal atopou unha cantiga sur
. prendente na que se ·rememora a 

lendária disputa, por causa de ciú
;nes, entre a raifia Genoveva e Ar
ttiS', ao descóbrírense os amoríos 
do cavaleiro Lancelot... co mesmí
simo rei. 

Rosenthal, .segundo el divulga no 
tr¡iballo de Strawberry, creu ·de 
pronto estar ante a clásica .viragen 

maliciosa dun feíto celebérrimo. 
Mas outra das cancións achadas, de 
estilo moi distinto, e posivelmente 
mais antiga já que junto a ela ap-a
receu unha segunda (a julgar polo 

· verso saída da mesma mao) sobre a 
taxa de pan e cerveja de 1266, que 
fixera o précio de ambos produtos 
para os próximos trescentos anos, 
referíase novamente aos mil veces 
c;antados amores de Lancelot e o 
rei Artus, amores hoje polos bardos -
_esquecidos. 

·A partir de equi Rosentahal per
gúnt-ase sobre' a versoimilitude ·ar
gumental das cancións: 

A homosexualidade aparece ampla 
e provadamente espallada durante 
o decaimento _.do império romano, 
e ~ntójase incrível que o cristianis
mo lle dese fin de súbito. Inda que 
segre'da; a homosexualidade é prá
tica v-etusta nas illas (e por sµposto 
no continente). A ísto únanse os _ 
acontecimentos dun período de 
constantes loitas. que obrigavan a 
unha continuada convivéncia de 
varóns con va-r.óns. As putas que 

·seguían ás hostes mar conseguirian 
satisfacer a unha· soldadesca en cio 
inextinguível: · 

Os cavaleiros, en concreto, acom
pañávanse case sempre de congé
neres, ben na corte ben nas aventu
ras. Ademais, as donas que estes 
dician amar e proteger, moravan en 
moitos casos en lugares remotos 
(remotos para a época), polo cual 
os outros cavaleiros non as coñe-

• cían, e por tanto poderian non exis
tir, isto é: seren idaíizacióñs · poéti-

- cas que nq erotismo real se . perso
nificasen nun devoto eompañeiro. 
Estas razóns conducen a Rosenta
hal, rio traballo mencionado, á hi
pótese da-viabilidaqe dun idílio en
tre Lancelot e o reí Artus (qu~ .eno- · 
jaria seriamente á raiña GerioVe-

. va); idílio que follas saltas poste-
riores difundiron para acabar sendo 
fals'eado (ou normalizado) polo 
cristianismo nas obra§ que chega-

. ron até nós. 

Dada a afeición da literatura gale
ga polo asunto artúrico (tratado por 

-J.A.M. 

grandes autores, desde o fantasioso 
Cunqueiro ao versífero Cabana, 
pasándo polo contist-a Ferrín) in
fluéncia da teoría Rosenthal na no
sa produci~n literária. 

Encontrándose fóra o esgrévio es
tudioso na páscoa de abril (mo
mento en que se escreve este artí
culo), apelamos ao non menos 
ilustre catedrático D. H. Dosantos, 
que non só nos atendeu afável se
nón qu_e nos proporcionou, através 

· do departamento de filoloxia ingle
sa, material que ajuda a compren- -
der a tese de:Rosenthal. 

Perguntamos: ¿ere o señor Dosan
tos que ante a teoria Rosenthal os 
autores galegos, a partir de agora,. 
encarreirarán o tema rtúrico baixo 
esta nova luz, ignorarán o áchado 
ou o filón argumental cairá ·provi
soriamente no olvido? 

H.D.: Hoje por boje vejo difícil a 
primeira vía, tanto pola falta de 
costume na nosa literatura no de
senvolviemento de caracteres ho
mosexuais como polo rompimento 
que· isto supón. Esquecer a teoria 
de Rosenthal tampouco se pode 
nestes instantes en que nos círculos 
literários é un tema "quente". Asi 
que eu inclínome pola última posi
bilidade: deixalo "esfriar". 

E, mentres, ¿qué trama acha idó
nea para substituir o vacio do ciclo 
artúrico? 

H.D.: Gostaríame, e ademais pen
so que ligaría moi ben, pasar a un
has centúrias que já teñen servido 
de inspiración para grandes obras 
dasletras univ~rsai-s polo nervo dos 
feítos e dos protagonistas'. Refíro
me, sen abandonañnos Gran Breta
ña á última parte da guerra dos 
_ Cen Anos e · á guerra das Rosas en
tre os York e os Lancaster. 

¿Non teme que ese asunto estimule 
ódios na nosa literatura, rancores 
que non surgiron no caso do rei 
-Artus? Explícome: o ,escritor gale
go está co poder; uns co poder real 
e outros con distintas opcións ·de 
poder (e cualquer opción de poder . 
pretende tamén ser o poder),.polo 
tanto o tema de Artus foi tratado, 
sen discrepáncias, desde ·a perspec
tiva do poder. Quero dicir que nós 
non ternos un escritor de esgoto,_ 
un louco incívico qu_e contase a 

história desde a óptica dos servos 
que alimentavan ao sopragaitas de 
Artus e ao seu Qando de mamarra
chos enlatados, célebres por proe
zas tais como vencer a un dragón 
que nunca existiu, desy~ntrar a un 
semellante na porfia de se a merda 
da sua dama era mais recendente 
que a da dama do adversário, e, 
desde logo, de repolego mais artís
tico, esvaciar a hucha dalgun hu
milde camponés, ou bater en ruins 
vagabundos, que por algo unha 
destas obras declara: dafariña do 
grao detrigo a natureza fai nobres e 
cavalerros, mentres que do farelo 
sai a chusma. Heróis aos que grá
cias áteoria Rosentahal, se lles de -
cobriu na homosexualidade a sua 
primeira virtude e a quen, ninguén 
o vai negar, lles cabe o honor de 
teren inventado o primeiro concur
so de taza do continente baixo o 
nome de Trofeu Grial. 

Ao non dispormos, como digo, dun 
escritor destas aberrantes éaracte
rísticas, evitouse o enfrontamento. 
Pero no caso que vocé ugere, a 
guerra das Rosas, hai duas opcións 
de poder, e por tanto uns e critores 
quizá simpaticen coa rosa vermella 
e outros coa branca. 

H.D.: Unha inquietude ben humo
rística·a sua. Eu, eses arrebatos pa
sionais no mundo literário galego, 
atópoos inconcebíveis, porque, co
mo vocé coa sua extraordin!ífia lu
cidez asinalou, non ternos entre os 
nosos literatos u'n só enfant terri
ble, inda que en compensación te
ñamos comprida abundáncia de 
climatéricos precoces. 

"Considere tamén que o sálto da 
trama. artúric;_a á das Rosas non se 
daría de modo brusco. As letras de 
nengun país avanzaron argumen
talmente seis ou sete séculos de 
golpe. Haverá uns motivos de 
tránsición. Talvez as Cruzadas ou 
as loitas no ~Mediterráneo próxi-

, mo. De calquer xeito, o futuro nó-
lo dirá". + 

• A revista Strawberry pódese·pedir a: 
Educationa) Books Offer 
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Vida cotiá 
no fin de século 

Vigo, no espello 
dos nasos avós 

Imos conseguindo que Vigo1 sexa 
unha cidade . tan coñee ida no ·co
mércio mundial como na literatura. 
Ourense e Santiago tiveron, ata 
agora, o priviléxio de estar na pre
feréncia dos " romancistas "gale
gas; Vigo é estudiada cada vez 
mais por escritores e por científi
cos. D último estúdio é o de Xerar
do González Martín que aborda· o 
período 1863 a 1914. 

X. González chegou ·a Vigo en-
1962, ao vinte ano , e exerceu de 
xornali ta con Manuel Cerezales. 
Logo perteneceu a outras redac
ción xomalí rica e de rádio. No 
tempo de actividade na Rádío po.
pular, fixo célebre o programa 
'Jaque a la actualidad". Dirixe, 
neste momento a programación 
informativa da Cope, en Madrid, 
pero volta constantemente á sua 
cidade de Vigo. A experiéncia na 
pren a e as investigacións dese 
médio sérvenlle para e ta obra, na 
que e move coa mesma axilidade 
que nos artículos de opinión ou de 
información. 

A obra consta de catorce capítulos. 
Parte dedicados ás profesións, par
te á transformación das infraestru
turas .urbanas e o resto á temática 
mais comunitária e centrada na ·vi
da cotiá. O capítulo final vérsa so
bre o cirnetério o do Picacho, atá 
1898, o de Pereiró, despois de 
1898. Pero non é un capítulo fune
rante · é a visión conxunta de 
per oeiro que deron ritmo e sabor 
ácidade e que, agora, teñen en Pe
reiró unha lembranza nun moimen
to per oal ou colectivo. Oeste mo
do, o derradeiro pa eo con i te en 
contemplar o moimento a Concep
ción Arenal tra lactada de Picacho 
a Pereiró, logo o de Ricardo Mella, 
ou o do morro na guerra de Cu
ba ou na do trinta e sei . Estes 
dou , colectivos e comun , para 
todo : unha te temuña uperadora_ 
do enfrontamento pa ado . 

O catorce capítulo on de fácil 
leitura. X.González non trata de 
facer unha história urbana; trata de 
evocar a clave da vida local de 
antano (p.13) e mon trar como 
aquel pequeno Vigo, de meado 
do XIX, se converte nunha cida
de,a mai habitada de Galiza.- Tal 
estirón foi remodelando aquela 
tenda (Castelao), polis feniciana 
(Solá) ou adolescente que se estira 
(M. Antonio), de princípios des~
culo e dándolle a silueta dun esca
parate a respetar por inglerses, por
tugueses e toda caste de turistas. 

Inda están frescas as páxinas da 
obra de G.Souto, "Vigo, Cen anos 
de história"; Xerardo González 
aporta estas reportaxes que subli
ñan acóntecementos e fitos signifi
cativos. Asi calquera vigués pode 
interpretar os valores desta urbe 
dilatada, mais periféria que cenfro, 
mais suma de parróquias que praza 
comun. Esta suma que tanta vida 
monstraba nos anos descritos por 
X.Gonzáles, inda\ segue hoxe a 
sentirse suma de conxuntos dife
renciados e unificados: desde Bau
zas a 'Lavadores, desde Teis ao , 
Berbés, conxúganse diversos rno-

Xerardo González Martín. 

dos de vivir, nunha unidade fertil 
que avanza, cada dia, na procura 
de mellares coxunturas. 

Ata poderíamos dar un conseílo 
aos innumerabeis candidatos ás 
concellalías de Vigo: que lean Vi
go, cen anos de história e este Vi
go de González Martín. Ao mellor 
e distanciaban várias millas dese 

. "viguismo" arrepiante dos "losetei
ros, lerianos e conxunto chabaca
no", e sabían tratar con dignidade 
aos vigueses nun sentido de perte
néncia á cornunidade local que foi, 
é, e debería seguer, corno cruxol 
de Galiza, na empresa comun de. 
solidaridade· e de rnellora social. • 

FRANCISCO CARBALLO 

González Manin, Xerardo, Vigo, No espello 
dos nosos avós. 
Do ferrocarril (1863) ós primeiros tran
vias (1914). Ed.J:Cefais, Vigo, 1991. pp. 228. 

O discreto 
camiñar 
cara a noite 

O discreto encanto 
da burguesia 

Cando Luí Buñuel roda Le Char
me discret de la bourgeousie, ten 
etenta e dou ano e ainda, apesar 

da ua ancianidade, ven ocupando 
un lugar excepcionalmente orixinal 
no de envolvimento da sétima arte. 
O eu moito anos non lle retira
ron un ápice da ua proverbial mo-

G~~O 
dernidade e o seu espírito é máis 
que nunca o dun xoven atento é 
entusiasmado con todo aquilo que 
o rodea. Perseguidor da liberdade e 
militante da contestación, Buñuel 
continuaba entemlendo -0 cine co
ma· "unlia arma_ rria'favillosa" a 
meio da que lanzar os seus dardos 
demoledores e críticos contra unha 
sociedade autoritária, convencio
nal, represiva, chea de hipocresia e 
falsa relixiosidade, xerárquica e 
castradora, empecinada en encade
ar a liberdade, esa liberdade da que 
o mestre aragonés considerábase 
un irredutíbel aman.te. Sempre coe
rente consigo·mesmo, e apesar das 
múltiples dificuldades polas que ti-

. vo que atravesar o seu cine, sem
pre mantivo unha de.vota fidelida
de a si mesmo, incluso nos mo
mel)tos en que as irnposicións ex
teriores o abrigaron a aceitar en- _ 
cargos que, nas suas rnans, trans
mutaban a sua apariénciainócua e 
por un proceso de premeditada dis
torsión convertíanse en profundos 
refle_xos d~s ua incalificábel perso
nalidade criadora (etapa mexica
na). 

Dous anos despois de rodar en Es
paña, "Tristana", o xenial xordo 
decide aceitar a proposta do produ
tor ~erge Silbermann e marcha ca
ra a París para rodar unha nova pe
lícula. ali pon en funcionamento 
un gúión escrito con Jean-Claude 
Carriére, o seu· máximo colabora
dor desde. que en l 963 firmara ta
rnén o de "Diario dunha carnarei
ra". O resultado desta colaboración 
é "_O discreto encanto da burgue
sía", o seu trixésirnó filme e onde 
volven a aparecer unha boa galeria 
dos seus personaxes, xa ollados e 
odiados noutras ocasións: bispos'. 
embaixadores, militares, policias ... 
burgueses. Con total calma, estes 
suxeitos tan caros-ao univers9 bu
ñueliano, reanudan o seu cotilJeo e 
os seus rituais e continuan fac~ndo 
fincapé na importáncia dos "rno
dais", eses rnodais e ese ritual bur
gués que Buñuel crucifica e dina
mita constantemente en todos-os 
seus traballos. E o gran cineasta 
non é feble, non é compracente na 
sua radiografía crítica e non hai ca
beza que non remate por ser sepa
rada do seu tronco. Todo é posto · 
patas arriba seguind9 esa lóxica 
irracionalidade buñueliana onde o 
trinómio composto polo Estado, o 
Exército e a lgrexa, son cuestiona
dos machaconamente no límite da 
insoléncia máis despreciativa, 
máis denunciadora e corro.siva. un
ha insoléncia e unha poesia ao 
mesmo tempo, que, nesta oportuni
dade, exprésase en clave de farsa e 
comédia, eleición que o aragonés 
fai porque quer divertirse e divertir 
ao espectador realizando á sua ida
de unha obra dunha xuvenfüde que 
poden envexarlle todos os repre-

·-.,,. . ·lilll. 1111!·~· ·- - ---------'.1111! 
Cena de O discreto engado da burguesía. de Luis Buñuel. 

sentantes do que chaman -nos 
festivais, nos congresos, nas revis-. 
tas especialiladas- o_ xoven c_ine. 
Pero non é só a estrutura da comé-
d i a a que está presente en "Le 
charme .. .?' senón tarnén outras fi
guras do espectáculo e do diverti
mento \:Omo o "vaudeville" e o 
melodrama, veículos ·que Buñuel 
emprega a perfeición para semas
carar a estes burgueses hipócr.itas, 
falsos e mediocres que se xuntan 
para celebr¡r o acto so.cial que 
máis .respeitan (con adulter_io): 
xuntarse para xantar. E, coma sem
pre, Buñuel distorsiona estes mo
delos expresivos operando frente a 
eles dun xeito xustapoñedor, se-
. guindo o método plástico do "co
llage" (surrealista, naturalmente) 
para rachar a sua Ióxica basada · 
nunha relación coerente da imaxe e 

. o son, esaxerando á trivialidade 
dos. diálogos. · 

Como é· frecuente no seu cine, as · 
referéncias ·a si mesmo son cons
tantes, sobretodo a "L'age d'or" e 
a "O anxo exterminador". Da pri
meira, sen dúbida unha das cimas 
do seu arte e fita chave de rnoitas 
das claves do seu universo criador, 
saen secuéncias como aquela ma
xistral na que a parella de amantes 
encarnada por Jean Pierre Cassel e 
Stéphanie Audran, vense abriga
dos a continuar as suas necesida
des eróticas no xardin da sua casa 
para non seren molestados polos' 
seus invitados que agardan para 
cear. Do segundo, extrai os ele
mentos que lle permiten explorar o 
reverso das apariéncias, pero aqui 
enfocados de xeito inverso, os in
vitados da película mexicana non 

· podían abandonar o salón, o que 
facia que explotasen pronto os seus 
desexos e as suas angurias, oque os 
abrigaba a voltar cara un primitivo 
selvaxisrno. En "Le charme ... ", os 
personaxes deben retrasar constan
temente o seu xantar apenas están 
sentados para comezalo. Isto leva
os a falar, a fa~er cousas, a soñar 
eles mesmos e a liberarse mercé · 
aos soños dos demais, dos outros. 
De nada valen as apariéncias, de 
nada serv(1 conservar o tipo coa 
etiqueta da educación e dos mo
dais: o únicoque acadaran e cami
ñar por unha corredoira polvoren
ta, cornezan~o un itin~rário que os 
leva (á burguesía) a un final de tra- · 
x~cto ond~ lles agarda a marte .. 

A película acadou un notório éxito 
comerdal e. o crítico francés . Ro
bert Benayoun escrebeu a comezos 
do ano 1973: "Existe unha xustiza 
poética. No cine 1972 vai ser o ano 
de Buñuel. Certamente, Luís Bu
ñuel, o surreálista raro, o cineasta 
dos cineastas, o moralista i'rrco
rruptíbel, tense convertido en po
pular. Este home,.cuxa obra conta 
con cumes indiscutíbeis, non aca

dou até 1963 (O dia
rio dunha camareira) 
a verdadeira notorie
d ade e o recoñeci
rnento internacional. 
Faltáballe irromper no 
"box~office'' e atopar 
para si mesmo· ao 
grande público. Agora 
o fai. O seu trixésirno 
filme, "O discreto eli
can to da burguesia" 
(450.000 entradas en 
París), é un dos carn-

- pións do ano en canto 
a ingresos e acaba de 
ser nominado para re
presentar á Franza n0 
Osear á mellar pelícu
la extranxeira. Para el 
é unha surpresa (agra
dábel? irónica?). No 

-pináculo da gl6ria, 
Buñuel segue sen xo..: 
gar o xogo do siste
ma, con~rvando o 
se_u cepticismo e ace
dendo á modéstia po-
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los meandros do orgulio". No mes 
de Marzo de 1973, o xordo arago
nés gañaba 'o bscár á mellor pelí
cula extranxeira. A sua resposta foi 
quedar na casae dar1le un corte de . 
mangas insolente á cerimónia da 
entrega das estatuiñas. · ·· . • 

<;ELSO X. LOPEZ PAZOS 

~ "O discreto encanto da burguesia'.' 
proxéctase en versión orixinal no 
mencer do Sábado 4 ao Domingo 5 
ás 00,20 h. na TVG. 

Ritmo 
con pouca . ,, 
percus1on 

Beira Atlántica, · 
de Luar na Lubre 

Neste novo disco, "Luar na Lubre" 
dan unha lición a outros colegas 
seus verbo do tratamento rítmico 
dos se~s temas; a discreta presenza 
de inst11:1mentos de percusión evi
déncia o inecesário dun soporte, 
utilizado até a saciedade no mundo 
"follci". Ahonda con escoitar nun- · 
ha primeira pasada o disco para 
decatarse do seu imediato impacto, 
da facilidade coa que os seus te
mas "enganchan" no ouvinte;· son 
cornposicións ledas, con ritmo .de 
seu, que non precisan de "redobre 
de tambores" para convidamos a 
participar da sua mensaxe lúdica. 
Os componentes doa grupo pare
cen asumilo así, ou cando menos 
danno a entender; é un acerto ta
mén dese profisional, irnprescindí
bel, inda que pouco valorado, que 
ven sendo ·o técnico de son: Xan 
Casanovas, nesta oéasión debe 
apontarse o mérito de atinar nunha 
grávación, que é reflexo fiel da 
formación; certamente, o que aquí 
se escoita está rex.istado por alguén 
que soubo collerlo "ponto" aos se..: 
te intérpretes. Calro que este pon
to, polo demais, dista ínoito da ma
durez artí.stica que é de reclamar 
para a música popular galega. 

"Luar na Lubre" incluen no disco 
alguns tópicos, nada desprezá~is , 
como un poema de Cels.o Emilio 
Ferreiro, ou unha versjón da "Mui
ñeira de Cabana". O manido e· le
xendário uso dos versos do ·de Ce
lanova, non ten por que desbotarse · 
cando a sua vixéncia ainda é evi
dente nos tempos actúais, pero a 
posta en solfa nesta ocasión reque
riría un tratínento máis afortunado; 
Ana Espinosa parece non inteirarse 
do que canta, e pasa a_sua voz polo 
poema coma "de corri~o". 

Por mor desa marxe de confianw. 
que sempre se lle debe dar a un nú
sico que ainda ten moito tempo de 
rodaxe por diante, cabe pedirlle ao 
grupo unha depuración de estilo, · 
que o convirta en algo artistica
·mente maduro. A sombra "Milla
doiresca" asoma tanto nos iritres 
solenes, de melodía engaiolant~, 
coma n-0 tratamento de percusión. 

Como produto .artístico que é, o 
disco acompáñase no seu 
envoltório de fotos e textos que 
complementan coerentemer.te a 
proposta musical do grupo. A sa-. · 

. lientar as palabras de Felipe Senéri, 
que serve de guia por unha mitolo
xia na que .perderonos pa~a un 
agardado disfrute musical. E o estí
mulo que turra do ouvinte desde os 
"bafles" da sua equipa musical. • 

X.M. ESTEVEZ 

. ... 
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· A Guerra do· Golfo veu poñer de 
ac.tualidade un tema que, desde · a 
revolución islámica iraniana e a 
expansión do c.hamado i.ntegrismo 
islámico (que tivo no "caso" Shal
man Rusdie o s.eu episodio, senón 
máis significativo, si máis especta
cular), 'permanecía latente: as rela- . 
cións entre o mundo islámico e 
Occidente. Un tema que a é sus~ 
ceptible de moitos enfoques: desde 
a problemática estrictamente eco
nómica das dependencias coloniais 
e o imperialismo, ata a cuestión 
política da viabilidade e/ou lexiti
midade dun modelo teocrático de 
poder frqnte ó modelo democrático 
occidental, pasando polo problema 
do etnocentrismo e as interferen
cias entre culturas. 

A publicación dos dous libros que · 
aquí comentamos(1) vén lembrar
nos que estas cuestións son tamén 
temas de reflexión e análise por 
parte dos propios intelectuais islá
micos. Se ben estes dous textos -o 
primeiro dun iraniai:io agora exilia
do en París, o segundo dun profe
sor da Universidade de Túnez- fo
ron claramente concebidos para . 
consumo de lectores éuropeos (e 
case habería que especificar: fran
ceses),-constitúen visións produci
das 'desde o interior da propia cul
tura ilsámica, o que os preserva de 
fácil descalificación de eurocen
trista qu'e, de seguro, cando menos 
o primeiro, poderían recibir. 

Porque a · insistencia con que certo 
relativismo cultural, mesturado 
cunha comprensinble simpatía po
los países e grupos sociais máis 
desfavorecidos, t.ende a n~ga-la ca
pacidade do pensamento occiden
tal para analizar e comprender á 
cultura islámica, e, polo tanto, para · 
critica-las formas sociais que esta 
cultura adopta, esquece algo que 
os propios intelectuais islámicos, ó 
parecer, teñen moi claro: que xus
tamente a i;ultura islámica forma 
parte do mesmo proceso de desen-

' volvemento civilizador que deu lu
. gar á cultura europea e occidental. 

EUROPA COMO PILLA DO 
ISLAM 

Por riba das notorias ·difeiencias 
entie as teses de Shayegan e Dja'it, 
a coincidencia neste punto é mani
festa. Para o primeiro a definitiva 
distanciación prodúcese a partir do 
século XVII , secúl~ no que se ~ . 
concretaría a esclerose escolástica 
do Islam. Pero esta oistanciación 
fora xa xestada séculos antes, ó 
quedaren os países islámicos á 
marxe dos tres acm).tecen'lentos so
bre os que se funda o moderno de
senvolvemento europeo: a expan
sión comercial, o Renacemertto e a 
Reforma. 

Djai't é aínda máis concluinte Eu-
. ropa -isto é, modelo cultural occi

<lenta.l que Dja'it define como a sín
tese de industrialización máis uni
versalidade- é, de feíto, a "filia" 

, do Islam. Tal xénese non é adverti
da polós máis dos historiadores oc
cidentais debido á falacia da per,.. 

~ cepción ·da Idade · Media como 
"idade escura". Esta foi xustamen
te a etapa na que a civilización is
lámica fixo a súa fundamental con
tribución á "História Universal"_, 

, coa · preservación da c,ultura hele
nística e o impulso do ideal cientí
fico {neste· punto Dja'it p<u"ece facer 
súas as teses de Renan), en tanto 
Eu'ropa permanecía sumida na bar-

GuieirQ 
CULTURAL · 

ISLAMISMO .E MODERNIDADE: 
. . 

UNHA OLLADA· DESDE· DENTRO . . 

barie. Paradoxicamente, mentres o 
Islam cae no estáncamento, Europa 
recolle esa · herdanza e a convertirá . 
no eixo do ~eu proxecto universa
lista de modernidade. 

O IMPOSIBLE SINCRETISMO 
ENTRE MODERNIDADE E 

ISLAM 

Shayegam e Da'it difiren, en cam
bio, á hora tanto de explica".las 
causas do "atraso" islámico,_ como 
de propor solucións. Para o primei
ro, o asunto é claro: o sistema de 

· pensamento que constitúe o Islam 
· é radicalmente' contradictorio co 
pensamento. característico da mo- . 
demidade. Os intentos de sincretis
mo, que intentan adopta-los logros,. 
técnicos occidentais, rexeitando a 
racionalidade científica, están con
denados ó fracaso. 

As consecuencias· derivadas do in
tento <leste imposible sincretismo 
-imposible polo "desfase ontolóxi- . 
co" entre o mundo "encantado" do 
islamismo e o "desencantado" da 
modérnidade- son determinadas 
"distorsións" que Shayegan califi
ca de "esquizofrenia epistemolóxi
ca" (punto no que forza .unha dis
cutible maridaxe entre ·as análises . 
da realidade °latinoamericana por 
Octavio Paz, e a teoría do "episte
me"- "epistema", fominiza a tra
dución castelán- de Michael .Fou- -
cault) e de "chapados, isto, é "a 
unión forzada entre ideas e · feítos 
sen relación entre si. Un "chapado" 
característico no que insiste (se
guindo nisto· unha vez máis a Paz) 
é o que supostamewnte se daría na 
modernización forzada a través da 
importac;ión do marxismo, ou sexa: 

. MIGU~L VÁZQU~ FREIRE 

o marxismo é a fÓrma de pensa
mento occidental con máis éxito 
entre certos sectores íntelectuais is
lámicos porque permite o "chapa
do" do pensamento mítico-relixio
so propio con formas occidentali- · 
zadas, pero ca . resultado q~e tanto 
o·primeiro como as segundas que
dan desvirtuadas. 

~ÁcULTURA 
ISLÁMICA FORMA 
PARTE DO MESMO 

PROCESO DE 
DESENVOLVEMENTO 

CIVILIZADOR QUE 
DEULUGARÁ 

CULTURA EUROPEA 
E OCCIDENTAL 

A superación do atraso dos países 
islámicos só pode pasar, pois, pola 
adopción das formas de pensamen
to características da modernidade e 
o áberto rexeitamento do "paradig
ma" relixioso tradidonal. Diríase 
que, para Shayegan, o Islam se en
contraría na situación da Europa 
dos séculas XV-XVI: alí aíndá ten 
que ·producirse a batalla entre o ve
llo paradigma teolóxico-metafísico _ 
e o paradigma científico-raciona
.iista. Unha batalla que só parece 
ter lugar no estricto plano das ide
as: "as causas deben cambiar no 
interior dos cerebros" (pax . 20), 

·porque a modernización é "unha 

forma . a priori" (páx. 147). Non 
acabamos de ver claro, sen embar
go, como se vai produci-la batalla 
e cales son · os factores que poden 
decanta-la victoria para un ou ou
tro lado, sobre todo cando o autor 
no~ confesa que "a causa do fraca
so", isto é, do atraso dos países is-
1 ám icos, non se debe ás accións 
dos seus gobemos, senón ó peso 
das "estructuras recorrentes da psi
que colectiva" dos pobos. A receita 
de Shayegan finalmente redúcese a 
un -historicismo banal que -presu
mo- faría tremer a Popper, mestre 
dos seus admirados e repetidamen
te citados Paz e Vargas Llosa: 
"No campo do pensamento, é pre: 
ci_so bailar ó compás, hai que se 
mover a ton cos acontecementos, 
evoluCionar á parte cos movemen
tos da historia .... " (páx. 17 5) 

A SUPERIORIDADE DO 
MERCADER SOBRE O SABIO 

O historicismo domina tamén na 
obra de Dja'it, tentado -decote polo 
uso de categorías tomadas da filo
sofía da historia de Hegel ou Spen
gler. A linealidade do desenvolve- · 
mento histórico -que inexorable
mente conduce á modernidade se
gundo o modelo democrático-capi-

. talista na an~.lise de Shayegan-
. aquí é sustituída por unha dialécti

ca das culturas e civilizacións 
igualmente cuestionable.' Falar dun 
proceso de "mundialización" a par
tir da contribución de tres grandes , 
civilizacións: a ' china, a cristiano
occidental e a islámica; proxectar 
s~bre estes. conceptos de civiliza
ción unha concepción organicista ó 
modo de Toynbee, e xustificar nis
to a predicción dunha inmediata 

' 1 

"decadencia" de Europa; repre
sentarse as civilizacións e culturas 
como :'proxectos universais" ou 
"comunidades de destino" ... Todo 
isto resoa a formas de pensamento 
difícilmente compatibles coa histo
riografía contemporánea máis esi
xente. 

E, sen embargo; hai intuicións que, 
malia a ·discutible xénese da que as 
fai xurdir, prenden con forza: re
presenta-la decadencia europea 
coa imaxe da superioridade do 
mercader sobre o sabio; identificar 
esa decadencia na dexeneración 
que traca a filosofía en ideoloxía, e 
a ciencia en técnica ... son formas 
válidas de advertir sobre a entroni
zación da razón · tecnocrática. En 
realidade, Dja'it non nos di nada 
que non teñamos' oído xa entre nós 
cando denuncia que e e tá a pro
ducir unh<1. insalvable fisura entre a 
lóxica do desenvolvemento técni
co-industrial e os propios valores 
sobre os que se ten construído a 
cultura e a civilización occidentais. 
s·en embargo, a voz de Dja'it non 
traduce convicción, nin sequera 
claridade, cando pide preserva-los 
valores da "identidade'', a "cultu
ra" e a "civilización" islámicos, ó 
tempo que recoñece que é preciso 
"seguir recuperando o terreo perdi
do porque o "retraso" existe e por
que a modernidade, a pesar da alie- · 
nación, tan vantaxes maiores" 
(páx. 242). Porque xusto é aí onde 
prende o conflicto,-.e é aí onde qui
xéramos unha resposta, aí onde ou
tra volta só encontrámo-la nosa 
mesma pregunta: ¿É posible com
patibiliza-las vantaxe.s derivadas 
do desenvolvemento técnico-in
dustrial coas esixencias dos valores 
éticos máis irrenunciables da civi
lización e a cultura fundadas na ra-
c i onalidade ilustrada? Ou, pola 
contra, ¿haberá que aceptar que 
esas vantaxes están insperablemen
te vencelladas a unha racionalidade 
pragmática -a propia do modelo de 
desenvolvemento capitalista- des
provista de todo contido ético, e 
que inexorablemente actúa como 
.instrumento friamente uniformador 
e depredador da diversidade de 
formas simbólicas e identidades 
culturais que constitúen afnda hoxe 
a maior riqueza da hur:nanidade? 
¿Haberá que aceptar que só os tra
dicionais discursos relixiosos son 
quen de manter formas de resisten
cia consistentes (aínda que para 
moitos -eu, por exemplo- igual
mente indesexables) fronte ó 
monstro uniformador-depredador? 
A res.posta de Shayegan obviamen
te aposta polo si a esta fundamen
tal pregunta. O exiliado iraniano 
súmase ás ringleiras ·dos Paz, Var
gas Llosa, Revel, que proclaman a 
inseparabilidade do binomio de
mocracia e liberal-capitalismo e 
sacralizan o seu discurso ideolóxi
co (é significativo que Shayegan, 
como fai Revel, só considere "ide
ólogos" ós que non comparten a 
súa ideoloxía liberal-capitalista) 
como únic.o racionalmente lexiti 
mabltf. A pregunta de Dja'it, aínda 
que sen res.posta, e procurándoa 
desde categorías e análises que non 
sempre compartimos, semella máis 
aberta á posibilidade tecnocrática, 
como ás quentes e alienantes mito- . 
loxías teocráticas. . + 
(1) Dstyush Shayegan. La mirada mutilada. 
Esquizofrenia cultural: países tradiciona
les frente a la modernidad. Ed. Península, 
Barcelona 1990. . · 
Hichem Djan. Europa y el Islam. Ed. Líber-· 
truias. Madrid 1990. · 



· G~~O 
O PIN, PINTOR_DEQUIROGA 

"Eu' ben quixera, meu amigo, 
as coores da lembranza enfeitizar 
i a fonda, fosca magoa esgueirar" 

O 26 de Febreiro, coma nun poe
ma lorquián, eran as tres do serán. 
No meio do xantar, resoou surpre
sivamente o teléfono. Miña nai 
chamaba para arroxar na maltreita 
concavidade dos meus ouvidos 
unha tristeira nova, que soou na 
corda roáis sensíbel da alma como 
un lóstrego súpeto nunha moma e 
calma tarde do verán: morreu o 
Pin! O Val de Quiroga ficaba orfo 
baixo a negra sombra da gadaña. 

O val queirogués áchase garimo
samente deitado no Sul da Provin
cia luguesa, baixo a queréncia 
acariñante das serras caurelás, te
sos cumes novoneiranos, onde vo
an as águias, como o lobo e afuci
ña o barí. Onde, hastra hai pou
co te po, nas devesas case vir
xes, marmuriaba a faia , reinaba o 
teixo e harpaban monótonos can
tare as follas dos carballos. Terra 
de recóndita beleza, cun feitizo 
estraño e antergo, foi honrada po
la narureza co agasallo do monte
sio Soldón, do troiteiro Lor, do 
cantareiro Quiroga e do aurífero e 
coxegueiro Sil. Catro rios, di Ma
nuél Maria, a semellanza do Para
íso terrenal, co que compartilla o 
viño, ledo compañeiro de Noé, e 
outros froitos como o laranxo, o 
limoeiro, a moreira e a oliveira, 
louvados polo ilustrado Lucas La
brada e o intelectual eúscaro Be
cerro de Bengo·a, visitadores 
abraiados de fennosura desta avés 
coñecida bísbarra. 

Moitos escritores sentiron o enga.: 
do desacougante da cunea mol 
queiroguesa, atrainte como unha 
doncela espida polo bico dun vela
íño luar. Engado que testemuñan 
os poemas de García Lorca, "Nou
turnio do adoescente morto", e de 
Ernesto Guerra da Cal, inseridos 
en " Río de sonho e tempo". O Pa
dre Losada, egréxio filósofo xe
suíta do século XVIII , abriu os 
ollos á luz terrenal nun recuncho 
abeirado do val, A Ermida, ador
nada polo baile preoutonal do Me
co e da Pampórnigas. Ánxel Fole, 
co xaruto no beizo e a pucha bi-
elada para tornar friaxes e cala

re , "pautaba co demo" "india" 
Peniche ou Tibério após de mollar 
a gorxa cos riseiros " netos" do 
val , e relataba "conto á lu do 
candli" a carón da lareiras cami
ño da Veiguiña. Uxio Novoneyra, 
apoltrado no canseiro Chevrolé 

XOSÉ ESTÉVEZ 

Cortlceiras en Quiro~a, unha paisaxe amada polo pintor 

domeado polo Coles, ollaba a lon
xania desde o Alto do Boi e sen
tenciaba: Quiroga é un viña!! Ma
n u el María, con devanceiros no 
Hospital, honrou o val coa perfeita 

rni..tsicalidade de 30 sonetos, enfei
tizados por debuxos, rnesmamen
te, do José Teixelo, o Pin. 

Estes foron os escritores, mais só 

Soneto en lembranza e homenaxe 
a Xosé Teixelo, o Pintor do Sil 

En ocasiós marchar é ben sinxelo: 
abonda con pechar luz e sorriso 
e irse supetamente, sen aviso, 
corno se foi, un día, Pin Teixelo. 

¿El non tería, cecáís, o compromiso 
de decorar, de novo, o Sete-Estrelo 
-verrnello, verde, malva e amarelo-
e restaurar, de azul, o Paradiso ... ? 

Retratou á sua patria verdadeira, 
á sua xente cordial, leda e xentil, 
á beleza do Val: serra e ribeira. 

Pra Teixelo, no alén, sempre é abril. 
E xa anda a colorear a sua rnaneira: 
¡As Novais, Vilaverde e máis o Sil! 

'------~2 illL~~vej ~9:~él 

xuRio S. LQBATO/ARQUIVO 

tivemos un pintor: o Pin, que se 
dignou coa luz dos seus ollos ba
ñar a luxúria da paisaxe quirogue·- · 
sa. Mais nesta férida invemia o 
seu lirnpo corazón de tenro artista 
abandoou os latexos e non aturou 
arreo as irtas rixezas deste "mundo 
cane". 

As suas virtudes humanas engaio
laban a vontade dos amigos e co
ñecidos. Non inserto no albor 
destas páxinas ~ste panexírico tó
pico "post rnortem" como a con
sabida apoloxia para amelar a se
ñardosa angúrfa dos familiares e 
amigos por mor da inesquecíbel 
perda. É unha verdade nídia e cla
ra. O Pin era un ·home garirnoso, 
afábel, parrafeante, risoño, aber
ro, homildoso, sempre disposto á · 
chola, decore inorlán para a rabe
cha, inxénuo·, bondoso e honrado, 
en síntese, un verdadeiro paradig
ma do que se entende por "bono
mia" ou señorío moral e vulgar
mente se chama "boa persoa". 
Ainda que sexa só por todo isto, 
meu amigo Pin, xunguido xa ao 
fogo dunha roseira no cúmio, pa
ra nós non tes idade. Os teus ósos 
acougan baixo o lanzal acobillo 
dos cupresos nos Tallos, pero o 
teu recordo bulirá aficadamente 
nas carpazas e uceiras tribais dos 
sinceiros "Queirogui". 

Ricardo Carvalho Calero 
A RAZÓN DA ESPERANZA 

Presentación 
Santiago 7 de Maio ás 20 horas na Libraria Couceiro 
Intervirán: 

Ramón López Suevos 
Elvira Souto 
Aurora Marco 
Cesáreo Sánchez 
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A pintura teixelán reflexaba un 
puro amor polo torrón natal: paisa
X:e, recantos enxebres, costumes, 
tradicións, ritos, festas e tipos po-· 
pulares, que sabia abranxer cunha 
sinxeleza e sobriedade especiais. 
Os seus cadros son un longo pro- · 
b.eiro no que desfilan os ledos tra
ballos da vendima, os brincos an
cestrais do Meco, o paseniño de
vagar das almazaras, o momo que
facer dos poteiros, o doce asubio 
dos xílgaros e os témeros oubeos 
dos lobos. Endali que o bardo na
zonal Manuel María teña escrito 
que o pincel do Teixelo móvese si
landeiramente por unha certa ana
loxia coa pintura doutro egréxio 
galega, Carlos Sobrino. 

Nas últimas ·xeiras pictóricas fixo 
algunhas incursións nun eido que, 
sen vaidade, atrévome a nomear de 
histórico-surrealista. Asi nos ca
dros: "O Val dos Caídos", apresen
tado a un concurso na Coruña bai
xo o mecenazgo de Penosa, e o de
rradeiro inconcluso: "As orixes do 
galeguismo", no que labouraba con 
esperanzada teirnosia. · 

Ainda o epitáfico do insigne gale
guista e etnógrafo, Xosé Ramón 
Femández Oxea, "Ben-Cho-Sey", 
grayado na sua campa da necrópo
le ourensá, convida á quietude ho
menaxeadora déspois do pasamen
to, "pois as causas ou se fan o seu 
tempo ou non se fan"; neste caso 
non podo por menos de suxerir, 
mellor dito, berrar afervoadamente 
por unha ampla e popular hornena
xe a prol do único pintor quiro
gués; O Pin. Desde a humildade 
destas cuartillas cravo a aguillada 
en quen corresponda para que em
purre esta obrigada pleitesia pós
tuma, pois povo que non agasalla 
aos seus esgrevios devanceiros 
non é merescente de ter vivos. 

O dia 2 de Xaneiro do presente ano 
vímonos por derradeira vez. Pica
mos en cear unhas troitas do Lor 
nas vacacións seguintes. Aseguro 
que as comeremos no irnorredoiro 
reino da liberdade sen cadeas, 
aliando a arfada remansada da ser
pe do Sil aos nosos pés. 

E agora as verbas calan! Desde a 
lonxanía euskadiana remeso as flo
res afiuzadoras e solidárias da lern
branza amiga, que acrecen na ferti
lidade dun siléncio nostálxico, ba
goento, íntimo e quedo.' • 

Xosé Estévez é Profesor da Universidade de 
Deusto-Euskalherria. 
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A orixe das máis sobranceiras re
presentacións artísticas da Ga1icia 
da Baixa Id;ide Media fica no des
cubrimento a comezos do sécu1o 
IX da Tumba do Apóstolo Santia
go, en tempos do reinado de AJ- · 
fonso II "O Casto'', sendo empera
dor do Ocidente Carlomagno, e · 
bispo de Iria Teodomiro. O carríiño 
de peregrinación cara Compostela 
foi a máis espectacu1ar engranaxe 
dinamizadora dos contactos euro
peos co noso finisterre aos máis a1-
tos niveis en tódolos campos da vi
da e da arte. "Galicia No Tempo" 
amosa un dos me1lóres conxuntos 
da p1ástica medieval xenerada 
arredor do centro espiritua1 com
postelán nos séculos da Baixa Ida
de Media (XII, XIII e XIV), sendo 
este o núc1eo artístico de máis 
grande importancia, onde traballa
rán os mestres de niellor oficio e 
que tanto servirán a grandeza de 
Catedral do Apóstolo como de re
ferencias ineludíbeis para ·o resto 
dos mestres· que traballan espalla
dos pola xeografia galega. 

A Catedral de Santiago comezou a 
sua "andadura" -ta] como a coñe
cemos hoxe- nos anos finais do sé
cu1o XI, en tempos de Diego Pela
ez. A _primeira campaña constructi
vá levantou a partir de 1075 a ca
beceira coas capelas absidiais, na 
segunda contratouse o chamado 
"Mestre de Praterías" (durante 
moitos anos identificado pola críti
ca artística co nome de Esteban) 
para a decoración das Portadas do 
cruceiro (actuais Acibechería e 
Praterías). O Camiño de Santiago · 
remataba na portada do Paraíso, 
por ela entraban os peregrinos na 
catedral despois de lavárense na 
desaparecida fonte do Paraíso, e to
pábanse cunha mensaxe espiritual 
referida á Creación; formaba parte 
dela o relevo onde Deus reconvén a 
Adán e Eva, feíto que nos refire o 
Xénese e que de xeito didáctico se 
lle presentaba aos romeiros que se 
achegasen a Compostela. A obra 
sería feíta po1o chamado "Mestre 
do Cordeiro" (s'egundo Knowlton e 
Moralejo) que tamén traballou na 
Golexiata de San Isidoro en León. 
A sua arte estaría vencellada ao es
ti 1 o do máis importante mesfre 
pre-mateano que obrou no crucei
ro: o antedito "Mestre· de Praterías" 
que nos deixou un fermoso relevo 
alusivo ao mes de Febreiro e que 
-xunto cos desaparecidos once me
ses restantes -<:onstitue unha prefi
guración dun d0s doce apóstoles. 
As pezas máis impresionantes da 
Porta do Paraíso ou Acibecheria, 
que tamén contan con cronoloxía 
de primeiros do s. XII, son os· fus
.tes entorchados que labrou o su
posto "Esteban" en mármore. Son 
escenas guerreiras as que ascenden 
de xeitos moi épicos pola superfi
cie dunha delas, ten importáncia tal 
iconografía pola súa orixinalidade 
e beleza formal (o Mestre das Pra
terías foi o mellor artista anterior a 
Mateo que traballou en Composte
la) pero será máis querida e apre
ciada se pen~amos que se trata dun 
xesto moi fermoso para achegar os 
peregrinos ao Santuario de Santia
go, pois trátase dunha temática ben 
~oñecida po1os romeiros que se 
achegan desde mais aló dos Pirine
os. O mestre representa escenas do 
ciclo de Roldán, personaxe ben
querido por francos e ben coñecido 
nunha Europa que non esquece a 
Carlomagno. Poderfamos pensar 
nun feíto efe cortesía do Capítulo 
Compostelán de cara as peregrina-

ifJ!lfllit&~~i\ll~lfl&W:1 
UN CAMIÑO CARA COMPOSTE.LA 

cións, pero o certo é que non todo é 
diplomacia e que o senso último 
desta representación é eminente
mente relixioso ("con carga simbó-
1ica redentora", segundo Moral_ejo) . . 

O MESTRE MATEO E AS 
REPERCUSIÓNS DA SUA ARTE 

ENGALICIA 

Con moito esforzo situáronse nun 
descansiño dunha das escaleiras de 
San Martiño ·Pinario os oitocentos 
quilos graníticos que configuran a 
masa dunha das .máis impactantes 
belezas formais que de Mato se 
amosa nesta mostra. E mai0r é o 
noso asombro cando sabemos que 
outrora foron parte integrante do 

FRANCISCO SINGUL LORENZO 

exterior dó Pórtico da Gloria · 
(1168-1188), feíto polo máis gran
de artista galego de todos os tem
pos e o seu óbradoiro. Completaría 
a.iconografía do conxunto campos~ 
telán e anunciaría -trátase dun Rei 
bíblico do Antigo Testamento- a 
mensaxe desenvolvida por Mateo 
nas tres arcadas da Gloria. 

Na metade da nave central da Cate
dral Compostelá, nos tres primeiros 
tramos -contados -a partir do cnicei
ro, situouse desde 1211, data a so
lemne consagración do templo ro
mánico, ata os anos primeiros do s. 
XVII, en que foi substituído por 
outro manierista, o coro pétreo do 
Mestre Mateo e o seu obradoiro. 
Na exposición hai parte do trascoro 
(os tres cabaliños dos Magos) onde 
por documentación sabemos que 
·representabase unha Adoración 
dos mesmos. Tamén ollamos o re
mate superior dunha das cadeiras 
do coro,_ un doselete traballado no 
seu interior cun relevo dunha serea 
paxaro, e duas figuras que se ase
me1lan ás que decoran a Porta San
ta e que, ·nefeito, estarían a acom
pañalas no seu emprazamento ori
xinal, é dicer, nas. fachadas Jaterais . 
do coro m'ateano. Os dous maxes- -
tuosos persoaxes nos están a falar 
das pecu1iaridades e·stilísticas de 
Mateo: a expresividade conquerida 
mediante a leve torsión dos colos e 
o naturalismo con que están traba
llados os rasgos .do rostro - sempre 
os pómulos marcados, os riciños de 
cabelos e barbas, a sincera intensi
dade da mirada- , os belos e bran
dos pregues que Hes confiren unha 
prestáncia digna ao porte dos per
sonaxes e, o que quizais sexa me
nos doaélo de conquerior por un ar
tista, o sentimento e a espiritualida
de que espallan as próprias pezas e 
que nengun maestro que non sexa 
un xénio pode conquerir. 

Parece ser que non se trata de re
presentacións de profetas da Antiga 

· Lei "como poderiamos crer se le
mos a cartela onde pon "Daniel", 
realizada despois da destrucción do 
conxunto coral-, senón dos apósto
los Pedro e Pablo. San Pablo vo.lta 
a representarse na peza que proce
de da Igrexa de Santiago de Gres 
(As Cruces), e que garda o Museu 
de Pontevedra, mais non sería o 
xenial Mateo o mestre qúe a tallou; 
sen embargo conta cunhas formas 
fermosas no seu rostro que nos refi
ren sen dúbida algunha ao Pórtico 
da Gloria, mais concretamente as 
·xambas dereitás da arcada central, 
onde o apóstolo Pedro olla para a 
Humanidade desde o 1188. As re
percusións mateanas na arte galega 
do s. XIII están ben expostas no ca
so que nos ocupa e noutrcs máis: o 
máis sobranceiro é o tímpano occi
dental do Mosteiro de San Louren
zo de Carboeiro (Pontevedra), im
presionante fábrica protogótica on
qe a maxestade de Deus franquea
do polo tetramorfos (os' símbolos 
zoomorfos dos catro evanxelistas) 
impresionaba a cantos ollasen para 
el, fosen bieitos ou labregos. A 
"Maiestas Domini" séntase co Li
bro dos Evanxeos no xeonllo, ben
dícenos coa man derefra e xulga 

~ con bondade á Humanidade no de
~ rradeiro día dos Tempos. A icono
(3 grafia apocalíptica do devandito 
~ tímpano. -lame!ltáblemente gardado 
<e no Museo de Arte Marés de Barce
; lona, é unha pena que obras coma 
~ · esta non teñamos os galego$ a hon
a:i ra de protexelas e de admiralas per
x to de nós- complétase cunha arqui-

vo1ta de Ancianos músicos, tal e 
como sucede no modelo mateano 

·- no que se inspir~. e que por sorte 
ainda se atopa "in situ". 

De seguido verificamos que no sé
culo XIV non caeu no olvido o 
Mestre Mateo en Galicia, a súa 
lembranza é recollida polo artista 
que labra o Santiago Sedente da 
capela de Santiago do Burgo (Pon
tevedra), peza que normalmente se 
atopa no Museo de Arte de Catalu
ña en Barcelona; pois ben, maxes
tuosidade e serenidade feítas grani
to por obra dun innegábel seguidor 
de Mateo que traballa nas terras de 
Pontevedra sen esquecer o Parteluz 
do Pórtico da Gloria, onde Santia
go recibe amoroso aos peregrinos, 
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sentado, sorrindo, grato, recibindo 
os agradecementos feitos oracións 
durihas xentes que fixeron de Gali
c ia en xeral e de Composte1a en 

·particular a mesta dos seus esfor-
zos materiais e espirituais, a derra
deira xomada dun camiño que le
vaba a cantos o tomaran -desde 
calquer punto do Ocidente Cris
tián- a Gloria feita pedra nun san
tuário perto do fin do mundo. 

AS VIRXES ABRIDEIRAS 
COMO TESTEMUÑA 

EXQUISITA DA DEVOCIÓN Á 
VIRXE 

Vemos que non todo en Galicia é 
devoción ao filio do X deo ta-
mén a Nai de Deus con on im-
portantes representacióñs artísticas 
dos séculos XIII e XIV. É Com
postela tamén importante centro 
productor de imaxes marianas, tal 
e como amosa o tímpano da capela 
de dona Leonor, onde Maria sen ta, 
cornada ~ moi hermética, como 
Trono de.Deus. Non se dá esa co
municación tan naturalista entre 
Nai e Pillo, fermosa e próprla dun 
gótico mais desenvolvido (xa olla
remos nun próximo artigo pezas do 
s. XV que amosan ás claras ditos 
sentimentos matemais). Esta Epi
fanía compostelá pódenos servir de 
ponte espiritual para chegar ata as 
terras de Allariz (Ourense) onde fi
cou queda desde finais do s. XII a 
Virxe abrideira do convento de 
Santa Clara. Non hai palabras para 
falar da gracia e do exquisito refi
namento co que est~ traballado es
te marfín; a Virxe co Neno convér
tese nun tríptico que amosan os 
Gozos de María en escenas que 
son riquísimas miniaturas que re
presentan a Anunciación, o Nace
mento de Cristo, a Ascensión de 
Xesús ao Ceo, a Coroación da Vir
xe polo seu Fillo,._ .. É unha fermo
sfs ima visión ortodoxa dos mo
mentos mais sobresaíntes da Vida 
de María ata chegar ao ceo. Sen 
embargo, ollemos para a Virxe 
Abrideira de Toldaos (Triacastela, 
Lugo) feíta no século XIV por un 
artista moito máis popular que p 
autor do marfín de AJlaiíz, formal
mente é unha peza de maior inxe
leza pero tamén de máis forte en
canto; e o interese vai en aumento 
cando sabemos que e trata dunha 
peza única porque as uas "irmá " 
foron queimadas polos fogos da in
quisición, por tratarse dun.ha repre
sentación heterodoxa - segundo o 
II Concílio de Lión- con respecto 
ao Dogma Católico. A Virxe de 
To1daos garda no seu interior unha 
Santísima Trinidade que non pode 
estar aí porque podería pensarse 
que as tres pePSoas se encarnan en 
María, e por suposto non concorda 
co Dogma, aína que as virxes abri
deirás trintárias baseáranse en dife
rentes textos bíblicos e da literatu
ra relixiosa medieval. Non houbo 
discusión _posible, foron considera
das heréticas e gueimáronse. 

Toldaos garda na igrexa de San 
Salvador a que sen dúbida é a úni
ca peza do seu tipo existente en 
Galicia e talvez en toda a Penínsu
la. Aquí ·ternos a ocasión de ir á 
procura dun episódio herético na 
Arte, Galega Baixomedievai e na 
búsqueda da nosa reflexión sobre a 
posible tendencia heterodoxa que 
con respecto ao Dogma aconteceu 
na Galicia rural nos séculos da Ida
de Media. Non é necesário recor
dar as flamas que queimaron en 
Tréveris a Prisciliano. + 
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ACTOS 

Teaí:ro N égro 
de Praga 

~enificacións de Alicia no país 
das mara billas, os dias 7 e 8 de -
Maio. 

Eduardo Duhalde 

Charla-colóquio sobre Direitos 
Humanos a cargo do periodista 
e avogado arxentino Eduardo 
Duhalde. 

2 de Maio ás 20 horas nos 
locais da lNTO de Vigo. 

3 de Maio ás 20 h. nos locais 
da Asociación da Prensa de A 
Coruña, organizado coa AC 
Alexandre ~óveda. 

Noitarega 

Actuacións deste grupo folk 
galego: 

10 de Maio ás 20,30 h. no 
Centro Cultural do Calvário. 

18 e Maio ás 20,30, home
naxe ~ Maruxa Méndez. No Te
atro do Centro Cultural Caixa
vigo. 

22 de Maio, ás 19 h. na Pra-

za de. Compostela de Vigo. 

Maio Xove 

Organizado' pola Casa da Xu
ventude de Ourense, convócase 
un nies de actividades que in
clue actuacións musicais, ciclos 
de cine, xornadas de estudo, 
etc .. . con arranxo a un porme-· 
norizado programa. 

4 de Maio Acampada-mar
cha a Monterrei . Saida ás 17 h. 
desde a Casa. Despois da mon
taxe das tendas e cea, rematará , 
o dia cunha festa. 

Cine en Video, ciclo bandas 
sonoras. 

6 de Maio. Sony B'by. 7 de 
Maio. Rebeldes. 9 de MaioOs 
anxeles do inferno 10 de Maio. 
U2. Rauleand Hum. 

O dia 7 apresentarase ·o ter
ceiro número da revista do 
Frente Comixario con asisténcia 
dos autores. 

Ciclo sobre Alvaro 
Cunqueiro 

Na Escala Rbsalia de Castro de 
Vigo, co~feréncia de César 

Cunqueiro sobre o tema "Mon
doñedo, o reino da terra que ha
bitou A} varo .Cunqueiro", 

Música á primavera 

Organizadas pola Comisión de 
Cultúra do Concello de Fene, 
vense desenv·olvendo un ciclo 
de actividades que seguerán es-
te calendário: • 

~ de Maio. As 20 h. na lgrexa 
de Ma:niños, Grupo de Metais 
Santa Cecilia-Cidade de Ferrol. 

1,0 de Maio. 20 h. na Igrexa 
de Fene, Nicasio Gradaille (Fe
ne ). 

31 de Maio 20 h. na Igrexa 
de Fene, Carmen Durán e Juari 
Durán. 

· Prémios Alecrín 

O éolectivo Alec~in, coa cola
boración do Concello de Vigo, 
entregará o 3 de Maio ás 24 h. 
no Restaurante El Castillo de 
Vigo, os prémios Alecrín e Ala
crán. Haberá duas actuación, a 
do grupo "Las Virtudes" e da 
orquestra "Con la Vénia". • 

PUBLICACIONS -

Faladeira 

Revi ta editada pola AC e Xu 
venil lrman ciños da Fala de 
Ponteareas . A revi sta mensa! 
adícase ne te me monografica
mente a Fermin Bouza Brey, na
do en Ponteareas do que agora 
se celebran os novénta anos do 
eu nacimento. 

Cademos 
da Escola Dramática 

Luis Pérez Rodríguez é o autor 
dunha Breve Histório. do Teatro 
Galego na Arxentina. ::¡ue publi
ca a Escola Dramática Galega na 
89 entrega dos seus ca.demos. Un 

CONVOCATORIAS 

III Certame 
de Relato Curto 

Organizado pola A.C. "Cidade 
Vella" coas seguínte bases: 

Pode rán apre entar e ao Ill 
Certame " Maio Literario" de 
relatos curto todo aquele au 
tore qu e o de exen , en im
portar a ua re idéncia ou na
c ionalidade , con traballo iné
dito e orixinaí que e texan 
e crilos en língua galega. 

O traballo , apre entado 
con lema ou pseudónimo, bai
xo plica e por cuadruplicado, 
deberán entregar e antes ~o día 
30 de ~aio en calquer pub da 
Cidade Vella compostelá ou re
mitido por correio co eguinte 
enderezo : "III Certame Maio 
Literário". Rua San Paio de 
Antealtare , número l2 . San
tiago de Compostela. 

Os relatos terán unha exten
sión máxima de 20 fólios me
canografados a dous espácios 
por unha só cara. O prazo d0-
entrega rematará o vindeiro 31 
de Maio. -

O Xurado estará composto 
por tres persoas relacionadas 
co mundo da crítica e a cria-
ción Ilterária. r 
, O seu fallo será feíto públi-

r .IL. 1 faladeira )!{ 

completo estudo que percorre os 
mellares momentos da dramatúr
xia galega na Arxentina, coas fi-

co, non podendo quedar o pré
m io deserto. 

O prémío consistirá mr pu
blicación dun volume cos tres 
relato que resulten gañadores. 
Fara e unha edidón 1.000 
exemplare , dos cales recebe
rán cada un dos autores selec
cionado 1 O. Con igual número 
de exemplare quedará a A o
ciación. Os restantes ditribui 
ran e pola libraria para a sua 
venda pública. 

Tanto a Asociación como o 
tre gañadore manterán o 
eus respectivos direitos sobre 

a edición. 
A participación no presente 

certame pre upón a aceitación 
de todas a condícións expos- , 
tas . Os oríxinais serán devoltos 
aos seus respectivos autores se 
estes o olícitan, e unha vez se
xan publicadas as obras gaña
doras. 

Curso de Fotografia 

O Ateneo Santa Cecilia de Ma
rin convoca un curso de técni
cas especíais de fotografia, im
partido por José Gago Pesqueí
ra. Impartírase en sesións de 20 
a 22 h. os luns, martes e mérco
res. A matricula custará 7.500 
pesetas. Máis información na 
secretaria do Ateneo. + 
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guras señeiras de Blanco Amor, 
Seoane, Tacholas ou Maruxa Vi
Uanueva entre outros. • 

LIBROS 

O ·escultor Ferreiro 

Xoán Xosé Mariño veq de pu
blicar unha importante mono
grafía adicada a un dos rnáis 
importantes artistas galegos: 
Xosé Ferreiro. A monografía 
supón un esforzo moi importan
te no eido da investigación e 
mesmo pór ser unha edición re
al izada fora dos circuitos co
merciais. A obra é un percorri
do por toda a sua obra, cun im
portante aparato fotográfico en 
branca e negro e cór, até com
pletar perto de 300 ilustracíóns. 

TELEVISION 

Uxia Blanco protagonista de Sempre Xonxa 

Sempre Xonxa 
A película de Chano Piñeiro 
ten preséncia estelar na TVG <J 
dia 17 de Maio ás 21,30 h. 
Ano e médio despois do seu 
exitoso estreo. na mostra Cine
galicia en Vigo, a obra de Pi
ñeiro,_ ten hora e dia estelar na 

Televisión de Galicía 

Especial Semana 
das Letras-. 

A TVG ten prevista para a 
mesma semana das letras uriha 
programaci~ estelar que in-

ANUNCIOS DE BALDE 

Vendo conxelador Ilha;com vi
-Oro vísível mercadorias, capaci
dade 250 litros e úin estante 
com cinco compartimentos para 
frutas, espelho parte alta. Intere
sados dirixirse a Pilar Paz (Rua 
Costa-Nova 9-3º-Santiago) 

Danse clases de debuxo e pin
tura. Interesado~/as dirixirse ao 
teléfono de Vigo.42 23 72. 

Oferécese deseñador gráfico 
para pequenas e grandes empre
sas. llustracións, folletos, mem
bretes comerciais,-· etc ... Para 
máis información escfeber a 
Maria Fonseca (Rua Ecuader 40 
Bª dta. 36203 Vigo). 

Oferécese mecánico de autom_ó· 

EXPOSICIONS 

Picasso na Coruña 

_Exposición no Quiosque Alfon
so de A <;:oruña. 

Juan Genovés 

Pinturas na sá da Fundación 
Caixa Galícia de A Coruña. 

Arte soviética 

Na Sá de Exposicións Almiran- · 
te de Lugo, mostra de arte na 
que se repasan 50 anos de arte 
da URSS. 

Certame Diaz Pardo 

No Edificio ArRuivo de Betan
zos mostra das obras seleccio
nadas para o JI Certame de Ar
tes Plásticas Isaac Díaz Pardo_-

Xosé Manuel 
·Calzada 

. Exposición deste pintor.de Sá
rria na Sala Columela de Ma
drid (Lagasc3:, 3). 

Bucmos 

Exposición dé escultura· na Ner· 
va Sala de Exposicións da Cai
xa Vigo. Até o 15 de Maio. 

bil con experéncia, recén chega
do de Londres. Interesados díri
xirse ao Tlf. de Vigo 43 34 24 

Precísase material fotográfico 
(brancOc' e preto) para enviar a 
fotógrafos do Hospital Miguel 
Enriquez de La Habana .(Cuba). 
Interesado$ dlrixirse a Ddmí 
Álvarez no telf. (986) 29 36 25 
de 14 a 17 h. 

A Comisión Galega Pro~Ama
zonia é unha asociación-criada 
por diversos grupos ecoloxistas 
que oferece información e posi--
bidade de colaborar a todas 
aquelas persoas ou colectivos 

- interesados na problemática e 
defensa do médio natural e das 
póvoacións indíxenas da Áf!la-

·Óleo de X osé Manuel Calzada. 

Xoan Torres 
Exposición Obx~clo de ofício, na 
Galería Sargadelos de Santiago. 

Pablo Serrano 
Exposición de escuitura durante 

. todo Abril no Pazo Municipal 
de A Coruña. 

Rafael Alonso ~ 

_Exposición de debuxo~ na Ga
lería Pardo _Bazán de A Coruña. 

Seara 
Pinturas en Ad-Hoc de -Vigo 

Rosa Elvira 

Até o 29 de Abril na Sá de Arte 
Caíxavigo (Policar{io Sanz 24) 
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clue ' diferentes programas de 
producíón própria adicados á 
vida e a obra de Álvaro Cun
queiro. Álvaro Cunqueiro, os 
dias do fabulador, o Microes
pácio Cunqueiro e a reposi
ción da séríe Os outros fei
rantes, dirixida por Xosé Cer- · 
meño: / • 

zonia. A"ptdo. ~ 1. Santiago. · 

Véndese Ford Orion novo, re
visado, 3 anos e mé,dio. (M-
4593-HZ), branca. Información 
(986) 23 76 .72. Chamar de 
14,30 a 15,30. 

A Asociaciórr Galega da Muller 
ten desde comezos deste ano un 
servício gratuito de asesoría 
xurídica para mulleres no seu 
local de Santiago (Rua do Vi
llar, 23-2º) para atender consul
tanfurmación sobre agresíóns, 
maos tratos, separacións, tutela 
de filias. Atendido pola avoga
da Isabel Castillo. Aberto os 
Xoves (agás festivos) de 19 a 
21 h. O teléfono da AGM é 
(981) 58 81 01 

Rogelio Garcia 

Exposición de píntura na Casa 
da Cultura · de Oleíros. A berta 
até o 5 de Maio. 

Francisco Lloréns 

No Edificio Sarmiento do Mu
seu de Pontevedra, exposición 
retrospectiva de Francisco !lo-

. réns. Inauguración o 26 de 
Abril 

Instantáneas 
. de Londres 

Exposición de fotografia de Xo
sé Ramón Castro na Casa da 
Cultura de Monforte. 

UNTA 
DEGALICI~ o CONSELLERIA DE CULTURA E XUVENTUDE 

--.( 
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IDEAs 

GRAHAM GREENE NA HABANA 

GABRIEL GARCIA ·MARQUEZ 

G raham Greene fixera,. na Habana 
unha parada -de vinte horas á que 

., lle deron toda clase de interpreta
cións os correspondentes locais da prensa 
extranxeira. Non era para íTJenos: chegara 
nun avión executivo do governo de Nicara
gua, na compaña de José de Jesús Martí
nez, poeta e.profesor de matemáticas pa
nameño, que foi un dos homes máis próxi
mos ao xeneral Ornar Torrijos, e foron reci
bidos no aeroporto por funcionários do 
protocolo dentro da meirande discreción, 
de xeito que nengún xornalista soubo da 
visita senon despois. que rematara. • 

Leváronos a .unhá casa de 
visitantes distinguidos, re-

. servada normalmente para 
os xefes de Estádo dos pai
ses amigos, e puxeron ao 
seu dispor un solemne Mer
cedes Benz negro, dos que 
só se· usara cando a VI Reu
nión do Cúmio dos Paises 
Non Alineados, habia nove 

· anos. Non lles compria, por 
outra parte, xa que non sai
ron da casa onde os foron 

. visitar alguns vellos amigos 
cub~nos que se foron entei-

. rar da notícia porque o pró
prio escritor a fixo saber. A 
penas cornera unha vez na
quelas vinte horas, a petei
rar un pouco de todo coma 
un paxariño mellado, pero 
na mesa valeiramos unha 
botella de tinto español e no 
tempo da sua fuxidia están-

. cia pasaron de seis as bote
llas de escocés que se con
sumiron na casa. 

Ao marchar, deixounós a im
presión rara de que nen el 
mesmo sabia para que vira, 
coma só lle pode p~sar a un 
deses persoaxes das suas 
novelas, atormentados pala 
incertidume de Deus. 

Pasei pala casa duas horas 
despois da chegada, pois 
procurou que me desan avi
so por teléfono asi que lle 
contaron que ·estaba na cr:. 
dade. lsto dérame unha ale
gria moi grande, non só pala_ 
vella é inesgotábel admira
ción que 11~ teño como escri: 
tor e como ser humano, se
nón porque correran ben 
anos desde a última vez que 
nos virarTJOS. Fara, como el 
mesmo lembraba, cañdo 
houbéramos de viaxar a Washington na · 
delegación panameña para a asinatura 
dos tratados da Canle. Alguns xornais es
pecularan daquela que a invitación tora 
unha manobra de Torrijas para engalanar 
a sua delegación cos nemes de dous es
cri!ores de sona que nada tiñan que ver · 
con aquela festa. O caso era que os dous 
si tiveramos gue ver coas negociacións do 
tratado, moito. máis do que a Prer.sa supu
ña, pero non tora nen por aquilo· nen por 

· isto polo que o xeneral Torrijas nos in'7itara 
a acompañalo a Washington, senón por-
4ue non. puido resistir a tentación de lle fa
cer unha burla cordial ao seu amigo o pre~ 
sidente Jinny Carter. Porque o caso é que 
a Gra~m Greene e a min, igual que a tan
tos outros escritores e artistas deste mun
do, non se nos permite a entrada nos Es
tados · Unidos desde hai moitos anos, por 
razóns que nen os próprios .presidentes 
puideron explicar nunca. Mentres integra-

ba a delegació11 para ir a Washington, a 
Torrijas ocorreulle a idea de nos meter de 
matute nos estados Unidos a Graham 
Greene e a min. Dérall~ -aquela teima. 
Non habia moito que lle propuxera a 
Grahm Greene disfrazarse de coronel da 
Garda Nacional para ir visitar a Carter a 
Washington, só por facerlle unha broma 
das que tanto lle gustaban. Pero Graham 
Greene que .é mais sério do que pode pá
recer polos seus libros, non quixo prestar o 
seu corpo glorioso para un episódio que 
sen dúbida teria sido un dos rñáis diverti
dos para as suas memórias. Con todo, asi 
q'ue Torrijas nos fixo a proposta de asistir
mos á ceremónia dos tratados coas nasas 
identificacións próprias, pero con pasapor-

tes oficiais panameños e integrados na de
leg~ción daquel país, aceitamos ambos ·os 
dous cunha certa rexouba infantil. Asi foi 
como chegamos-xuntos á base de An
drews, con pantalóns vaqueiros e camisas 
de mezclilla, no· meio dunha delegación de 
caribes vestidos de negro e abourados po
lo estrondo dos vinteún cañonazos de xú
bilo e as notas marciais do hino norteame
ricano, que parecían formar parte da burla. 

Despois de tantos anos: ato.pei'_un Gra
ham Greene máis novo, do que a lucidez 
seguia a ser a virtude máis soprendente e 
inalterábel. Falamos como sempre de to
do un pouco. Pero o que máis me chamou 
a atención foi o ~entido do humor co ql!e 
evocaba os catro xuícios que tiña que 
afrontar daquela en distintos tribunais de 
Franza por causa do opúsculo acusatório 
que publicara contra a máfia de Niza. Os 
amigos .... do escritor te_mimos pala Slfa vida, 

pero el seguiu adiante coa denúncia como 
se nada. "Para morrer dun cancro -de 
próstata -dixo-, quera mellar un tiro na ca
beza". Eu dixen, non lembro ben onde, 
que Graham Greene ~'staba a xogar á ru
leta literária como fixera- na sua xuventu
des cun Smith and Wesson do calibre 32, -
tal como contara nas suas mémorias. 

Contra a unha da madrugada, pasou a vi
sitalo Fidel castro. Coñecéranse no princí
pio da Revolución mentres Greene asistia 
á filmación de O noso home na Habana. 
Asi que se deron a man, Graham Greene 
dixo : "Habia dezaseis anos que non nos 
viamos". Ambos dous parecian un chisco 
apoucados e non lles foi doado iniciar a 

· conversa. Por isa lle pergun

EL TEMPS 

tei a Graham Greene que 
habia de certo no episódio 
da ruleta rusa que contara 
nas suas memórias. Os seus 
ellos gazas, os máis claros 
dos que teño memória, ilµmi
náronse co recordo. "Aquilo 
foi aos dezanove ..anos, dixo, 
cando me enamorara da pro
fesora da miña irmá". Fidel 
Castro, que non pódia pasar 
por alto un dado· semellante 
sen esgotar ás últimas preci
sións, perguntoulle qe cantos 
proxectis era o tambor do re
volver. "De seis", díxolle Gra
ham Greene. Fidel pechou 
os ollas e comezou a rosmar 
cifrás de. multiplicación. Por 
fin mírou para i escritor con 
ollas de sopresa e dixo: "Da
cordo co cálculo de probabili
dades tiña que ~st~r morto". 
G(aham Greene sorriu co 
aquel de serenidade dos es
critores que están a vivir un 
episódio dos seus próprios li
bros ·e dixo: "Ainda menos 
mal _que sempre fun pésimo 

· aluflo de matemáticas". 

Quizais·porque estabamos a 
talar de marte, Fidel Castro 
notou a cara de saude e sa
zón do escritor é perguntou
lle que exercícios facia. Era 
unha cuestión que non podia 
faltar, porque Fidel conside
ra a cultura física como unha 
das claves da vida. Todos os 
dias fai várias horas de exer
cícios, coas mesmas propor~ 
cións descomunais de todo 
o que emprende, e aconse
lla un réxime semellante aos 
seus amigos. As suas condi-

. cións físicas son excepcio
nais para un home da sua 
idade e a elas achaca a sua 
boa saúde- mental. Por iso 

se sorprendera tanto cando Grah~rn Gre
·ene lle respondeu que na sua vida fixera 
exer.cício o ·que non lle impedia sentirse 
lúcido e sen trastorno de saúde. aos 79 
anos. Por riba, confesounos que non tiña 
rexime de alimentacón especial, que dur
mia de sete a oito horas diárias e que da
ba conta ás veces dunha botella de esco<
cés diária e dun litro de viño por .comida, 
sen ter padecido nunca a servidume do ~1-
colismo. · 

Por un momento, mesmo parecia que Fidel 
Castr:o puña en dúbida a eficácié;l do seu re
xime de saúde. Pero lego comprendeu que 
a de Graham Greene era unha natureza ex
cepcional. Sé unha excepción. Asi que nos 
despedimos, xa .me daba voltas a inque
danza de que tarde ou cedo aquel encentro 
ia figurar nun libro de memórias de algun de 
riós tres ou quizais dos tres. · · · + 
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TRES EN RAIA. 

CONTRIBUINTES 

XOSE A. GACIÑO 

., 

N outros tempos non tan lonxa
nos -no século pasado-, reser-

. vábase o direito de voto só a 
aqueles cidadáns que' chegaban a un 
nível determinado de contribución di
reita. Entendíase que só os que con
tribuian a encher as arcas do tesauro 
público tiñan direito a participar nas 
decislóns para repartir os fondos dese 
tesauro. A argumenta,ción correspon
diase cunha léxica que non tiña en 
canta os mecanismos económicos 
(plusvalía e todo iso) que fan que otra
ballador sexa o primelro contribuinte á 
riqueza colectiva, independentemente 
de que figure formalmente ou non ne~ 
relación ca Facenda Pública. Eses me
canismos foron moi ben explicados no 
seu dia por Karl Marx (con perdón) , 
que depositara unha grande parte das 
suas esperanzas revolucionárias preci
samente na extensión do sufráxio uni
versal. 

Non é cuestión agora de relatar todo o 
que pasou con Marx e co sufráxio uni
versal , porque non rematariamos, pe
ro, tal e como están as causas, un sin
te morriña retrospectiva por aqueta fi
gura anacrónica do sufraxio censitário 
-que é como chaman os. tratadistas a 
esa forma histórica de escamotear aos 
traballadores o s~u direito ao voto-, 
quizais porque agora ·OS que pagan 
impostas, direitos ou indireitos, son os 
menos favorecidos, os que non depen
den máis ca do seu salário. Os pode
rosos que antes presumian de pagar 
ao fisco para poder intervir nos asun
tos públicos son agora os que, no seu 
conxunto, cotizan menos á Facenda, e 
alguns ·en particular non cotizan nada. 

lso si , seguen a intervir nos asuntos 
públicos, mesmo en cargos de respon
sabil idade direita, sen nengun tipo de 
rubor, como se foran os proprietários 
das institucións e cobrasen a renda 
aos que as utilizan. + 

VoLVER AO REGO 

A preséncia de Manuel Soto na 
. manifestación do 1 de Maio en 

Vigo .foi contestada por alguns · 
grupos coa frase de Soto, non quere
mos. sair contigo na foto. 

Un grupo de membros do PSOE que 
rodeaban ao alcalde non poideron re~ 
sisfü a discrepán~ia e agrediron cos 
paus de bandeiras a vários dos mani
festantes. O rizo das paradoxas é que 
esta gar.da pretoriana estaba formada 
fundamentalmente por ex-membros do · 
PT, os mesmos que non hai moito be
rraban na-mesma celebrac· , liftí ~ 
cabrón, trabal/a de peón. ~ ~ 

. . . 
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