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Os sindicatos de alcalc;Jes dictan desde as províncias a política autonómica 

Ao.son das deputacións 
Con-case cincuenta mil millóns de orzamento e perta de cinco mil empregos, as catro deputacións dominan 

'
1 unha reséirva de voto c~ciquil con máis poder que a própria Xunta. 

Vitorino Núñez e Xosé Luis Baltar na Escola de Gaitas da Deputación ourensana. 

Un crego 
iritegrista de 
Vilalba encontra 
unha silueta 
da Virxe 
Os viciños de Vilalba acolleron 
con cepticismo a notícia de que 
na capela de Guadalupe apare
cia nunha coluna a silueta dunha 
virxe marcada na pedra, mesmo 
por riba dun cadro da Virxe e coa 
mesrna forma desta imaxe. Cep
ticismo que veu dado polo coñ"e
·cimento que teñen do crego que 
rexenta a parróquia, coñecido 
pala sua postura integrista e 
dogmática, tendo protagonizado 
xa diversos altercados na vila 
nos 25 anos que leva rexentando 
a parróquia. (Páxina 7) 

Dussel: 
'Non hai 
relix.ión 
tan crítica como 

· . o ·cristianismo' 
O sentido e o papel da teoloxia 
da liberación é lucidamente ex
p lkado polo filósofo Enrique 
Dussel Ambrosini (Mendoza , . 
Arxentina. 1934). Enrique 
Dussel, quen causou unha gra
ta impresión na recente edición 
das Xornadas de ·Filosófia de 
Pontevedra, é un estudoso da 
ética. Para unha ética da libe
ración latinoamericana, obra 
en' dous tomos, é precisamente 
un dos seus traballos máis ci.
tados. · 

(Páxina 12·13) 

O 80 por cento 
dos mariñeiros 
martas 
por naufráxio 
so·n galegas 
27 pescadores galegas afogados 
en 15 dias: cotnpútase unha mé
dia de 24 sinistros de gravidade 
ab ano. Galiza aporta o 80% do 
total de mortos por naufráxio. 
Perto de 50.000 transportes mer
cantes pasan ao ano diante das 
costas galegas e sobre os cala
doiros tradicion·ais. Baste ter en 
conta queo 80% dos barcos si
nistrados son pesqueiros. Cifras 
e dados escalofriantes que po
ñen d~ relevo os riscos que es
tán a sofrer a cotio os mariñeiros 
galE?gos. (Páx. 6) 

PILI PROUVOZ NOTICIAS 

A violéncia 
social 
protagonizou 
o encentro 
Celta-Deportivo 
A violéncia social foi a principal 
protagonista do "derbi" nacional 
entre Celta e Deportivo, celebra
do no serán do pasado .Sábado 
no estádio municipal de Balaí
dos. O empate a ceros do final, 
lonxe de reflexar a p·rincipal notí
cia da xornada, ficou encoberto 
ante os gr,aves distúrbios que 
afeizoados das duas equipas 
mantiveron entre eles· e con 
membros da policia. Un afeccio
nado chegou a fac~r uso da sua 
pistola neumática, efectuando 
doce disparos. (Páx. 1 O) 
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En tres anos, a Deputación de Ourense criou tre~centos pastos de traballo dos que vinte 
foron para candidatos de CdG 

Os investimentos: das corporacións provinciais son 
comparábeis aos da Xunta pero non están suxeitos a 

nenguri plan de governo. 
A. EIR~ · G. LUCA DE TENA 

Os poderes provinciais non· queren que o país .dé pasos cara o auto-governo e conservan un sistema arbitrário de 
atribución de investimentos máis podero~o e influinte ca o da própria Xunta. 

Arturo Corral, alcalde de Sárria, 
paralisaba pola forza as obras 
que estaban a realizar nunha 
pista e denunciábaas no xulgado 
á Deputación de Lugo por non 
ter licéncia. Alegaba este alcalde · 
de Coalición Galega que o Presi
dente da Deputación luguesa 
mandara facer. as obras a meio 
dos concelleiros populares de 
Sárria, pero sen o concello ter 
coñecimento. Tres rrieses des
pois, Arturo Corral entraba nas 
fileiras do PP. O probl~ma desa
parecia. 

A man do poder das deputacións 
acariña vontades, decide votos, 
estabelece obrigaci,óns e débe
das clientelares. E unha man 
longa que se move seguindo un
ha tradición de influéncia caciquil 
e que se apoia directamente so
bre os concellos. Con case cin
cuenta mil millóns anuais G:le or
zam ento e perto de cinco mil 

PEPE CARREIRO 

Cacharro Pardo (á esquerda) eméndalle a plana a Fraga á conta dunha lista ou impón o seu critério por 
riba do acordado polo PP no caso do Gran Teatro de Lugo; Cuina remonta sobre o seu sindicato de al· 
calde~ ao lugar de sucesor de Fraga. · X. CASTRO I V. N. 

empregados, entre funcionários, 
interinos e laborais, os poderes 
provinciais serven de base a sin
dicatos de alcaldes que poden 
tanto ou máis ca as consellerías. 
De feito, son os centros desde 

os que se decide en moitos ca
sos o que deben governar as 

. institucións da Autonomia. 

Os investimentos reais das de-_ 
pu~acións non só son compará-

EXCMA. 
IJEPUTACIÓN 

·o . · o 
a 

beis aos do Governo Autonómi
co senón que se poden aplicar 
con discrecionalidade directa. 
Son fondos que non se aplican 
ao pé dun plan. Aplícanse direc
tamente, sobre obxectivos ime
diatos que pode definir a equipa 
de governo de acordo con intere
ses ocasionais. A institución que 
nacera para rectificar a marxina
ción de zonas deprimidas, dentro 
dos límites da província, serve 
para pasar lápices de cores so
bre liñas de votos, obediéncias 
previsíbeis ou adscricións adver
sas por rectificar. Precisamente 
o contrário da sua razón de ser. 

Un veo de privacidade tapou du
rante anos o funcionamento eco
nómico das deputacións. A rela
tivamente recente publicidade 
dos orzamentos provinciais indi
ca que desde 1984, a porcenta
xe de investimentos reais cai en 
picado. Neste ano que tomamos 

~ PORCENTAXE 
DE INVESTIMENTOS 
REAIS CAE 
EN PICADO E 
AUMENTAN AS 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 

de referéncia, os investimentos 
das catre deputacións daban un
ha média de 36,80. Nos anos a 
seguir , descenden a 32 ,26 
(1985) , 29,07 (1986) , 21 ,34 
(1987), 18 ,90 (1988) , 19 ,5 
(1989) e 16,06 en 1990. Aumen
tan en cámbio as transferéncias 
de capital desde 2.675 millóns 
en 1988 a case oito mil en 1990. 

·' . 
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Xosé luls Barrelro Rivas fol quen primeiro .estabeleceu a dlsxuntiva ou Autonomla ou Deputacións. As deputacións cortáronlle a cabeza. VOZ NOTICIAS 

As deputacións xa non tan obras qu~ os diferentes presidentes polo que unicamente . o· PSG-
senón que se converten dun ano procuren beneficiar de preferén- EG votou en contra. 
a outro en oficinas bancárias, ·cia ao seu concello e a aqueles 
sistemas administrativos de asig- que o elexiron para o posto. O 
nación de recursos segundo a reparto de cartos é o que lle per-
proximidade pu boa disposición mitirá aceder á cadeira que, ao 
cara o poder. mesmo tempo, lle dará poder po-

A maioria dos alcaldes que mu
daron de partido nos últimos me
ses amparáronse detras dos 
vímbios do socorrido busco o 
mellor para o meu povo. Seguin
do a sua tóxica, só conseguirán 
o mellor arrimándose á árbore 
que sosteña o poder na corpora
ción provincial. Deste xeito logra
rán a pá e o diñeiro necesário 
para arranxaren estradas, aco
meteren traídas de água ou para 
celebraren a festa gastronómica 
de rigor. Alcaldes e deputados 
coinciden en afirmar que as de
putacións son absolutamente 
determinantes para os cancel/os 
pequenos. Un concello sen a 
Deputación non é nada: unha fo
lliiia seca esgazada co primeiro 
sopro de vento eleitoral. 

A própria idiosincrásia destas 
corporacións convérteas, xa en 
por si , nun poder clientelista . 
Non hai programa eleitoral; non 
é causa de se someter aos votos 
nunha eleición directa para pre
sidente ou deputado. Os inte
grantes da deputación son elexi
dos por un concello. Aes eleito
res deste concello débenlle o 
seu posto de alcalde ou conce
lleiro e tamén o de deputado pro
vincial ou presidente da Deputa
ción. Polo tanto, semella léxico 

OS GASTOS DAS DEPUTACIONS 

i ítico. Romay Beccaría recén 
acaba de anunciar que os comi
'tés comarcais do Partido -Popular 
seráo os encarregados de xes
tionar obras. 

Asi , cando Xosé Cuiña desem
barcou na Deputación de Ponte
vedra, tivo boa conta de benefi
ciar aos co·ncellos do Deza, 
principalmente Lalin , pactando 
co Sindicato de .Alcaldes o re
parto orzamentário. Un reparto 
no que entrou tamén o PSOE, 

As DEPUTAc10Ns 
XA NON FAN OBRAS 
SENON QUE SE 
CONVERTEN DUN 
ANO A OUTRO EN 
OFICINAS DE 
ASIGNACION 

· DE RECURSOS 
SEGUNDO A BOA 
DISPOSICION CARA 
O PODER 

' 

Cando Cuiña deu o salto á Con
sellaria de Ordenación do Territó
rio segue a funcionar o Sindicato 
de Alcaldes, pero constitúese un 
triángulo -que absorbe a maioria 
dos investimentos. Os seus vérti
ces son O Porriño,- Ponteareas e 
A Cañiza, de onde é alcalde o 
actual presidente; César Mera. 

O Deputado do PSG-EG en Pon
teved ra, Xesus Costas, afirma 
que "os alcaldes e concellais o 
único que andan é ás rapañotas 
para ver quen consegue máis 
cartas para os seus 9oncellos; 
non se tan nen estudos nen plani- .
ficacións axeitadas''. . Houbo mes
mo un alcalde do PSOE qu~ des
culpou que a pá estivese traba
llando para un particular porque o 
benefício queda no concello. 

Esa impunidade case total coa 
que se poden tomar decisións 

. ·económicas de importáncia des
de as corporaCións provinciais, 
aplícase tamén ás nómiñas de 
persoal. Vitorino Núñez tirou da 
manga máis de trescentos pos.
tos de traballo nos últimos ·tres 
anos. Vinte destes empregos co
rresponden a postas das listas 
de Centristas da Galiza pola pro
víncia. Xosé Cuiña prometeu aos 
funcionários da Deputación de 
Pontevedra que disporian de cen 
millóns de pesetas por ano para 
completaren os salários máis 
baixos. No ano seguinte, esta 
cantidade elev9use a cento cin-

1984 1985 1986 1987' 1988 1989 19~0 I • ,.,, 

Importe % lmp_orte % Importe % Importe, º/c Importe ºlo Importe ºlo Importe % 

' 

Remuneraclóns 5.849 21 ,28 5.916 18,26 8.308 24,1 4 9.382 26,95 10.796 26,71 ·12.370 26,3 15.100 30,67 
Compras de Bens . 
e Servicios 4.749 17,28 5.077 15,67 5.372 15,61' 6.015 17,28 8.752 21,65 8.984 19,1 9.438 19,23 
Intereses 2.215 8.06 2692 8,31 3.068 8,92 3.403 9,78 3.928 9.72 4.359 9,3 4.782 9,75 
Transferénclas 
torrentes 712 2,59 1.676 5,17 .1.251 3,63 1.333 ~ 3,83 1.436 3,55 2.547 5,4 1.867 3,81 

lnvestlmentos I· 

Rea is 10.113 36,80 10.450 32,26 10.004 29,07 7.430 21 ,34 7.639 18,90 9.199 19,5 7.878 16,06 

Transferénclas I ' 

de capital 2.675 9.73 5.145 15,88 4.857 14,12 5.377 15.44 5.546 13,72 7.082 15,0 7.635 15,56 

Varlación : 

de activos 
~ 

.. 

flnancelros 79 0,29 139 0,43 150 0,44 178 0,51 223 0,55 235 0,5 178 - 0,36 

Variación 1 

de pasivos -. 
flnanceiros 1.089 3,96 1.301 .. .-<i.02 1.400 . 4,07 1.699 4,88 2.102 5,20 2.329 4,9 2.189 4,46 

~2.396 100 34.410 100 34.817 100 
: 

40.422 100 47.105 100 49.071 100 Total de gastos 27.481 100 

-
.• 

OS GASTOS DA XUNTA 
,• . . -

' -
lnvestlmentos 
Reals "' 58.545 20.8 75.727 21,6 

Transferénclas . - .. 

e lhgresos ~ 
.. 

L ' 32.805 11.7 40.774 11,7 

Gastos 
. ., 30.009 10,7 38.504 11,0 

. 

A PARÓDIA 
.1. 

D.E APOLl.TICISMO 
DOS SINDICATOS 
DE-ALCALDES 

En cada nova convocatória eleitoral hai quen pretende facer pasar 
· os comícios municipais como unha confrontación eleitoral na .que 
se dilucida unicamente que ruas se amañan, como se han poñ~r 

· as farolas ou de que cor cadrarán mellar os terrazos dos-paseos. 
Mesmo os que privatizan. os principais servizos·, proclaman a 
despoHtización dos· concellos e. argumentan sen rubor que o . 
principal é u~hé;i boa xestión. 

Esta paródia de~apoliticismo non pode agachar Un ha ideoloxia coa 
que se pretende relegar a participación, r~baixar ao cidadán a .. 
mero eleitor e desartellar o tecido social. E a dinámica clásica da 
direita, que agora asume taméh o PSOE: a baza do poder que 
non ten outro obxectivo que perpetuarse. 

Nos comícios municipais non só está en xogo, como pretenden, a 
xestión municipal, convertiqo o Governo local nunha xestoria que 
adxudica os servizos a empresas privadas e realiza actos 
preferentemente propagandísticos. Co seu voto o c_ida~án opta 
por un xe!to de entender a convivéncia, por unha forma de 

, relacionarse, por unha determinada filosofia social, por como quer 
viver-como persoa, en su_ma. - · 

Pero, indirectamente, está tamén determinando a própria 
construción nacional, a posibilidade dé que as clases autóctonas.,. 
vertebradas se den expresado politicamente apesar de 
imposicións e sometimentos. 

Ademais de concelleiros e alcaldes, os votos elixen outros órgaos 
como as Deputacións Pr6vinciais, corporacións, cas~ clandestinas 
na sua·expresión pública e no control cidadán, que controlan non 
só a dinámica de investimentos das corporacións locajs de . 
maneira determinante1 senón a própria organización política da 
sociedade. · 

Estes organismos, cuestionados xa desde a sua criación, pero 
. que ainda podian ter unha valéncia cando no Estado español. _ 
primaban os entes provinciais como xeito organizativo, son unha 
rémora dentro da organización através de poderes autonómicos. · 
As depotacións representan ·unha duplicidade administrativa 
intolerábel por canto estorban a unha progresiva definición da 
.xestión política e administrativa glpbal galega, d_esvian unha parte 
fundamental dos recursos ·financeiros do país por regueiros de. 
asignación arbitrária e constituen urdime~ de votos de poder tan 
grande que condicion_an radicalmente o funcionamento da . 
institución autonómica. A própria auséncia de discurso .político do 
PP e do PSOE 'sobre o poder provincial, denúncia que a Xunta é a 
quinta deputa~ión. 

As deputacións non só cantan cuns investimentos reais 
superiores aes da própria Xunta, senón que pala 
discrecionalidade con que poden ser manexados, sio non ter que 
lle render cantas directamente aes eleitores, convéírtense en 
estacións clientelistas qúe impeden a configuración política 
racional do-país, asi como dun verdadeiro poder mínimamente 
autónoma· como o que consagran a Constitución española e o 
Estatuto galega. _As Deputacións non son xa, como principal 
resíduo do centralismo e das suas expresións básicas; o 
localismo e o caciquismo, inimigos direcitos do nacionalismo, 
senón da própria autonomía, como se puxo de manifesto nestes 
últimos anos. 

A coordeinación das Deputacións· e o seu sometimento ao po~er 
au.tonómico son unha meta imprescindíbel r:nentres non se 
consiga a sua.desaparición e Galiza se conforme como província . 
úriica, e se reéoñeza á comarca e á parróquia pe.rsonalidade 
xurídica. 

Esta coordeinación, a fixación de plans de obras, segundo o 
estado de necesidades e sen servidumes clientelares, 
conseguirase só imprimíndolle unha nova dinamica áas 
institucións coa preséncia, en número importante, de forzas 
políticas .que opten decididamente por unha G~liza como ente 
unitário, como naqión. · 

Nestas eleicións locais xogámonos, entre Outras causas, o avance 
na construción da própria autonomia: que a Xunta deixe d_e ser a 
"V Deputación". Ao fin, as ruas, as farolas ·e·os terrazos dos 
paseos tamén dependen da t:apacidade de decidir por nós 
mesmos. Os alcaldes e concellais son moito máis que uns meros 
xestores. Representan a base da c_onfiguración política para 
construir o país.• · 

A110SA miJ.' 
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.. 
cuenta millóns. César -Mera anu
lo u esta · decisión a pouco de . 
chegar, co mesmo arbitrismo co 
que a decretara Guiña. O actu·a1. 

• consefleiro de Ordenación do Te
rritório dispuxera un orzam~nto 
d'e quince millóns de pesetas 

·(que serian vinte no ano seguin
te) para Organizacións Sociais. 
Estes cartas foron directamente 

··para a Confederación de Empre-
sários de Pontevedra. 

En Boqueixón, o BNG denunciou 
ao concelleiro Adolfo Gacio, que 
.tiña ao seu cargo as obras da De
putación na zona, por conceder 
duas subvencións a unha mesma · 
obra, darlle axudas a obras xa feí
tas e causas polo estilo. 

Desde aquelas a corporación pro
vincial coruñesa decidiu suspen
der os Plans de Acción Comunitá
ria por considerar que se presta
ban ·a chanchullos ao xestionalos 
as comunidades viciñais. 

Organismos de poder 
paralelo · 

As Deputaclóns convertéronse 
en organismos de poder p·arale
lo, exercendo un auténtico con- , 
trol _sobre os concellos, nón só 
através dos "Plans de Obras e 
Servizos" nos que se prima aos 
muni9ípios afins e se castiga aos 
doutro color político. As denún
cias pola distribuciórt destes fon-

- dos viñéronse realizando polos 
partidos na oposición todos es
tes' anos e nas catro Deputa
cións. Manuel Doval, alcald~ de 
Ares e deputado provincial na · 
Coruña polo BNG, afirma que as 
"listas eleitorais fixéronse- atra
vés deste plan". 

Son un poder per se que decide 
non só a realización-de obras 
nos concellos, senón que influe 
decisivamente -na configuración 
política até o ponto de imposibili-

. tar a realización dunha política 
vertebrada a nível galego. 

1 

Os presidentes das Deputacións 
convertéronse en· auténticos vi
rreis nas suas respectivas proví n
cias. Vitorino Núñez non só resis
tiu en Óurense, despois de aban
donar Coalición Galega, ser:ión 

- que foi capaz de comezar o seu 
18.nzamento galega, abso.rbendo 
mesmo ao seu anterior partido: 
pudo máis a D~putación ca CG. 

Cacharro Pardo anda por libre 
en Lugo. Decide á hora de no
mear conselleiros e até é capaz 
de facerlle frente ao mesmo Fra
ga e mudar as listas eleitorais na 
sua província; Guiña Crespo 
aproveitou a presidéncta da cor
poración provincial _pontevedresa 
para. se situar na Secretária Xe
ral do PP galega e alzarse na 
primeira posición para ser· o su-
cesor de Fraga. · 

Marfany, perdida a Deputación 
coruñesa, viuse na abriga de 
abandonar a política. Romay ta-

- mén foi" perdendo peso no PP 
despois que tivese que abando-· 
nar a pr.esidéncia do organismo 
coruñés, mentres os Manueles, 
deputados da CPG que tiñan a 
chave da governabilidade nesta 
Deputación , catapultábanse ao · 
primeiro plano político desde os 
seus peq1,1enos concellos. 

" : O PSOE, contrário ás Deputa
cións nun primeiro momento, can
d.o foi acadando. as suas presi- : 
déncias descobriunas. O .mesmo 
fixera nqn moito anfes coa' Gárda 
Civil. A sua pelexa pola. presidén~ 

·. cia da corporación coru.ñesa pano 
ben ,ás claras, coa utilización dos 
mesmos métodos caciquis·. 

Xosé _Ra_móh Barrei_ro: 
'As· Deput~cións foron concebidas 
como os órganos máis representativos, 

· pero resultaron un fracaso' 
O historiador Xosé Ramón Ba
m~iro comenta nesta entrevista 
cales son as orixes históricas 
das Deputacións e as distintas 
posicións que se mantiyeron . 
ante a división provincial. 

Como foi o nacimento das 
· Deputacións? -

A comezos do século XIX hai 
unha programación do sistema 
administrativo español. O siste- · 
ma liberal pretendía eliminar to
da a divisi,ón administrativa im-

. perante até ese momento. Po
día ter optado por diversos mo
delos. O que se aplicou na 
Gran Bretaña é o modelo tradi-

. cional, máis orgánico, máis de 
acordo co sistema administrati
vo histórico. O outro modelo era 
máis napoleónico, centralista, · 
piramidal, que parte do Estado 
e que pretende controlar toda a 
administración até. os níveis 
máis ínfimos. 

ción do estado que é o chamado 
Estado das Autonomías. 

Dentro deste sistema que estivo 
vixente no Estado español, 1¡1on
só entraron as unidades admi
nistrativas como os concellos, 
senon tamén a división adminis
trativa das Deputé!cións _provin
cia_is. Dentro deste esquema as 
Deputacións serian un órgao 
máis .representativo en canto 
que son a representación dos 
concellos. 

Pero esta representación, que 
en certa maneira poderia ser o 
contraponto da centralización 
absoluta, resultou na prática un 
fracaso. A razón está en que 
·os concellos, base da Deputa
ción; estaban controlados ; au
tomaticamente, · a representa
ción das Deputacións , como 
resposta a unha organización 
controlada, era asimesmo con
trolada. Entón, resultou ser o 

- que tiña que ser. · 
Despois de várias discusión nas 

·cortes Españolas impúxose· o 
sistema administrativo de orixe 
francesa. A co_nsecuéncia foi que 
toda a administración españoJa 
resultou ser absolutamente pira
midal, centralizada no Estado, 
manténdose praticamente até a 
Constitución española vixente . 
que racha dalgun xeito este sis
tema através dun~a nova concei-

O papel obstrucionista das De
putacións e o seu anacronismo · 
no E$tado das Autonomías foi 
contemplado pala. totalidade dos-· 
governos galegas. Desde un pri
rrieiro momento falouse da nece
sidade de coordenar as Deputa
cións. O primeiro que o intentou 
foí Xosé Luís Barreiro, pero des
de estas institucións torpedearon 
o intento non só de meter no cin
to aos pr·esidentes, senón de 
configurar a Alianza Popular co
mo un verdadeiro partido. X. L. 
Barreiro teria tjue abandonar. 

O Governo Tripartito promulgou 
"unha "Lei de Coordenación das 
Deputacións", que, ainda que ·un 
tímido intento, propuña algunhas 
anovacións como a fiscalización 
do oriamento por parte da 
Xunta e a fixación das directri-

Agora atopámonos cunha nova 
perspectiva, unha nova Admi
nistración que hai que montar a 
partir do fenómeno dun Estado . 
das autonomías. Lamentabel
mente, permaneceron as Depu
tacións. 

Cal foi a razón que impediu o 
seu desmantelamento? 

ces coordenadoras e a modifica
ción de servizos. 

Peró as directrices emanadas da
própria leí nunca se puxeron en 
marcha, entre o u tras causas por-· 
que o PSOE, ao conseguir a pre
sidéncia da Deputación coruñe
~a, xa non estaba interesado. 

Outro xeito de minimizar o papel 
das Deputacións foí a posta en 
marcha do "Fondo de Coopera
ción local da Xunta", pero que
douse eñ nada polá sua incapa
cidade económica. Os orzamen
tos das Deputacións para estes 
conceitos superan en moito aos 
da própria Xunta. 

Manuel Doval propuxo na Depu
tación c.oruñes_a que fose esta 
institución qllen xuntase ás outras 

É de carácter pol-ítico partidista. 
UCD, cando programqu o Esta
do das Autonomía$, non quería 
que o Estado central perdese 
todo o control, polo que mantivo 
as deputacións. 

Na prática agora resulta. que 
son uns entes que non teñen 
_sentido porque están solapando 
actuacións que pertencerian á 

· autonomía ou aos concellos. Na 
prática estamos ven·do que es
tán servindo a intereses que 
non son os da unidade galega, 

. un refúxío de intereses locais , 
ao sumo provinci~is. 

Xa houbo unha contestación 
á división provincial. 

A oposición foi exclusivamente 
de intelectuais e de políticos in
dividualizados naquelas cortés. 
Non era unha oposición á filoso
·f ia, senón á concreción. Aquí 
hai unha oposición cando chega 
a división prbvincial . Hai· rrioitos 
que defenden a non división 
provincial abandeirando a uni
dade galega por riba de todo. 
Pero esta oposición non ten 
carpo social. Tiña máis enraiza
mento popular a oposición a co
mo se fai esta división pois 
Compostela queria ser capital 
en lugar da Coruña e porque 
Tui e Pontevedra querian ser 
capital n~ lugar de Vigo... • 

Deputacións para tratar de reali
zar un Plan de Obras e Servizos 
a nivel galega, como ven funcio
nando en Catalunya. Pero o 
PSOE e os deputados da CPG 
negáronse, sacando o seu própio 
Plan no que, evidentemente saí
an favorecidos os seus concellos. 

A realización de dous Plans de 
lnstalacións Deportivas por parte 
da Xunta e da Deputación demos
tra a duplicidade de investimen
tos, negándose, tamén en pleno 
provincial a·realizar uns plans co
ordenados e complementários. 

Agora, César Lendoiro, aspirante 
á alcaldia córuñesa e á presidén
cia da Deputación, basa a sua 
campar'la eleitoral n.as realiza
cións da Direccción Xeral de De
portes da Xunta que el presidia, 

As deputaclóns dlspoflen de case cincuenta mil mlllóns de orzamento que non están suxeitos a plans, proxectos ou seguemento preciso. A man do cacique di
rixe o concerto das prebendas. Salvador F. Moreda entregando axudas a gandelros. . , · : VOZ NOTICIAS 

afi.rmando que a Deputación e o 
Concello non fixeron nada nos 
anúricios das suas realizacións~ .É 
máis, Lendoiro, despois de dimitir, 
ségue a presidir as .inagur~cións 
como Director Xeral en funcións. 

Pala sua . contra Fernández Mo
reda e Francisco Vázquez, os 
aspirantes socialistas danlle ré
plica rioutros anúncios ensalzan- · 
do o que eles fixeron en matéria 

, deportiva. 

Desde o Governo central tamén 
se tentou rebaixar o poder das 
Deputacións, sobretod.o para sa
carlle forza política ás .controla
das polo PP. O cámbio foi para 
piar. Antes o Estado ingresaba 
nas Deputacións as partidas co
rrespondentes para obras e ser
vizos e eran elas as que repar
tian ·o diñeiro. Co Fondo de Coo
peración Local as Deputacións 
convértense en meras transmi
soras. Os concellos solicitan as 
subvencións e Madrid filtra a sua 
concesión. Ten o poder de abrir 
ou pechar a billa. A racionaliza
ción non se dá por lado nengun. 

0PSOE 
CONTRARIO AS 
DEPUTACIONS NUN 
PRIMEIRO 
MOMENTO, CANDO 
FOI ACADANDO AS 
SUAS 
PRESIDENCIAS 
DESCUBRIUNAS 

Xa non é un problema de filosofia 
senón que lles afecta directamen
te aos concellos. O plan apresen-
touse no mes de Outubro e ainda 
hbxe os concellos non saben se 
lles van conceder ou non esas 
axudas~para realizar as obras. 

Por outra banda estes plans, se
gundo a lei, son para correxir os 
desequilíbrios existentes entre 
os distintos concellos, pero os 
orzamentos seguen a distribuirse 
con carácter clientelista. 

Dentro das mesmas Deputación 
existen departamentos estaán
cos que manexan tortas presu
postos sen que haxa un control 
real. Están constituíidos como 
patronatos rexidos por persoas 
postas a dedo e integrados por 
deputados que cobran substan
ciosos emolumentos. 

Entre estes destacan os diferen
tes hospitais, tanto os provinciais 
como o psiquiátricos, con orza
mentos de máis de 3.000 millóns 
de pesetas como no caso do 
Hospital Cirúrxico Provincial de 
Compostela. 

Estas instalacións son suma
mente gravosas para as arcas 
provinciais, pero ainda asi, non 
se acaba de facer a transferén
cia á Xunta Jlara que se integren 
na rede sanitária galega. Unica
mente foi transferido o Hospital 
de San Xosé de Lugo. 

Un dos exemplos que mostran a 
irracionalidade de moitos destes 
servizos das 'Deputacións é.·a 

- · Patque Infantil de Ferrol que ten 
30··1ra.balladores para ·atender a 
30 rapaces. O orzamento desta 
institucíón cobre 180 mil pesetas · 
mes-ne no. • 
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CONFLITOS NOS CONCELLOS 

O enfrentamento segue a caracterizar _as relacións cidadáns en ·yigo 

Soto·ou. a crispación como baza eleitoral 
• MANUEL VEIGA 

A campaña eleitoral máis 
virulenta desenvólvese en 
Vigo, a cidade máis 
povoada de Galiza é 
tamén a máis crispada. 
Incidentes entre o alcalde 
e grupos de viciños están 
a ser notícia diária. 
"Hai crispación , pero a 
proximidade dun proceso 
eleitoral non é o único 
motivo. O enfrentamento 
cos viciños é unha 
constante", sinala Antón 
Bauzas, portavoz da 
Asociación de Viciños 
Casco Vello. 

"Dame pena que alguns colecti
vos aparezan agora como hostis 
a un alcalde pacifista. Soto está 
aparecendo como acosado por 
extremistas. Pero os que esta
mos nisto sabemos que non é 
así. O enfrentamento é constan
te porque este concello en 11 
anos ainda non instaurou canle 
algun de participación veciñal. 
No município existe unha demo
crácia formal , pero nada partici
pativa", sinala Antón Bouzas, 
quen foi até hai poucos meses 
secretário da Federación de 
Asociacións Veciñais. 

"Sempre houbo conflitos, certifi
ca tamén Francisco Pérez Pau
sa, presidente da Asociación de 
Viciños de Teis. Na alcaldia non 
gastan as críticas. Hc.i diálogo, 
sempre e cando non critiques. 
Nese caso retíranche as subven
cións. A nós, por exemplo, nos 
últimos seis ou sete anos só nos 
deron unha vez 150 mil pesetas 
para orgaizar un Antroido". 

"Os próprios colectivos autocen
súranse por medo a que lle ne
guen as axudas, sinala tamén An
tón Bouzas. E isto vale para as 
asociacións de viciños e tamén 
para as deportivas, xuvenis etc.". 

A revolta dos bairros 

"O primeiro Plan Xeral foise 
aguando pouco a pouco, pero 
con todo recoñecia que habia 
que desconxestionar o centro e 
potenciar os bairros", isto di Xe
sús Costas, concelleiro polo 
PSG-EG. 

A importáncia dos bairros é notó
ria en Vigo, onde moitos deles 
posuen vida própria, centró co- · 
mercial etc., como os das gran
des cidades. Alguns, como Lava
dores e Bouzas, mesmo foron 
concellos independentes até non 
hai moitos anos. 

Hoxe protagonizan enfrentamen
tos co Concello: Pizarra pola ins
talación dunha urbanización on
de habia prevista unha zona ver
de, San Paio pola colocación 
dunha incineradora de lixo, Alca
bre e Bauzas polo recheo da ria, 

Fragoso polo trazado do cinto de 
circunvalación e a lista poderia 
ser ampliada. 

Non é de extranar que a maioria 
das reivindicacións teñan un mo
tivo ecolóxico ou ambiental. Vigo 
cidade de aluvión que sofreu du
ramente coa especulación urba
nística dos sesenta non encon
trou un respiro coa chegada da 
corporación democrática. O caos 
de tráfico alarma xa a todos os 
sectores, os blocas de edificios 
cómense os últimos redutos de 
ócio e a cidade faise a cada máis 
incómoda. "Non funcionan os 
mecanismos de integración, si
nala Xesus Costas, falta un pro
xecto de cidade". 

Conceición militar 

A corporación municipal non mos
trou un especial interese por mi
llorar a convivéncia, mesmo al
guns opinan o contrário. "Soto ten 
o mesmo trato con todos: viciños, 
oposi~ión e compañeiros de gru
po. Ten unha conceición militar, 
divide a cidade. en enemigos e 
amigos ou, se acaso, sócios", afir
ma o concelleiro do PSG-EG. 

Lois Castrillo, cabeza de lista po
lo BNG á nova corporación, com- . 
parte epta opinión e recorda co
mo meses despois de formarse a 
primeira maioria mt:micipal "tivo 
lugar xa un peche no concello do 
movimento veciñal". 

Moitos eren que, cunha maioria 
de cidadáns proclives á esquer-

da, o PSOE puido gozar dun go
verno tranquilo na cidade. "Ma
nuel Soto. non ten unha habilida
de maquiavélica, senón que se 
aproveita das debilidades da di
reita coa que non ten diferéncias 
de fondo", sinala Xesus Costas, 
quen engade que "a actual maio
ria non sabe governar, pero é ex
perta en facer oposición da opo
sición. Non .explican o que fan, os 
seus· programas son vagos, neles 
nunca se falou de privatizacións, 
por exemplo, pero son habilido
sos para criticar aos demais". 

Para Costas esta dinámica, ade
mais de manter a cidade en con
flito permanente, "é absurda. Se
ria máis beneficiosa para el unha 
atitude integradora e que os 
mamporreiros fosen outros. Non 
é casual que Manuel Soto sexa a 
persoa que suscita máis rexeita
mento na cidade". 

Divide e. vencerás 

Se son moitas as voces que re-· 
coñecen que a cidade non posue 
ainda un proxecto e que o góver
no municipal carece dunha idea 
global pola que rexerse, ninguén 
dubida da sua habilidade para di
vidir e incrementar ainda a desin
tegración social que a cidade xa 
padecía. 

"As Asociacións de Viciños son 
entidades xa antigas, sinala An
tón Bauzas, necesitan comuni
carse ca concello e saben que 
por cada crítica pagaran o seu 

-précio. Por iso moitas asocia-

cións non mostran ás claras o 
seu apoio aos viciños de Navia, 
calumniados desde o Concello. 
Hai medo, moitos veciños prefi
ren calar e coller o que ll~s dean, 
ainda que sexan testigos de 
grandes falcatruadas". 

Tamén os partidos sofriron a divi
sión. Soto conseguiu o apoio na 
última corporación de catre con
celleiros da oposición, utilizando 
artes das que ainda non hai pro
bas nos xulgados. Alvaro Maga
riños (CDS) e Rafaer Cameselle 
(PP) foron os primeiros, lago pa
sarian a formar parte da maioria 
de govemo Lago Castro (PP) e 

. Alvite Sanmartin (PP). 

O control da imaxe 

· .. o lema c¡ilidade de Vigo forma 
parte dunha gran operación de 
marqueting, difundido através de 
folletos, anúncios, vídeos, que 
dan canta dunha realidade e dun 
proxecto que non existe máis 
que ·na mente das axéncias que 
levan a campaña", sinala Antón 
Bauzas. . 

O governo municipal exerce ta
mén un férreo control sobre gran 
parte dos médios de comunica
ción da cidade. "Hai programas 
diários nalgunhas emisoras pa
gados polo concello. A publicida
de institucional é unha boa ma
neira de exercer o control sobre 
os médios", sinala Xesus Co?tas. 

A cadea Ser en Vigo, por exem
plo, de$prazou un redactor a Sui-

DELMI ÁLVAREZ 

za para emitir desde a planta 
dunha incineradora que non con
taminaba o ambiente e o Faro de 
Vigo, o diário local de maior difu
sión, non está a escatimar esfor
zos a prol do candidato socialista. 

A calidade de Vigo é criticada ta
mén desde outras 'perspectivas. 
"lnvístense centos de millóns en 
temas frí\lolos, pero vários miles 
de cidadáns están na miséria. 
Aqui non se enriqueceu todo o 
mundo", sinala Antón Bauzas. "A 
publicidade do concello, engade, 
fala de servícios sociais, pero hai 
que ver como funcionan. Os da
dos estadísticos non expl_ican 
moitas veces o real. O hospital 
municipal funciona mal, o centro 
de drogo-dependéncias ten es
casez de persoal, as accións pa
ra a terceira idade derivan no fol
clórico, mentres necesidades im
periosas . de moitos vellos que
dan sen cubrir, corno alguns que 
viven en condicións infrahuma
nas. Cos pavillóns deportivos pa
sa o mesmo, no naso bairro fixe
ron un, pero non hai escalas mu
nicipais que poténcien o deporte, 
os xóvenes do bairro seguen sen 
poder participar porque o pavi
llón queda para o deporte de éli
te otJ f~derado". 

Manuel Soto que comezou a sua 
andaina pedindo que o chama
sen de compañeiro e que alpori
zou ao público en Balaidos er
guendo o puño, acabou parape
tándose tras un cordón de mili
tantes e gardas municipais. O 
seu último papel é o de vítima. • 
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SINISTROS NO MAR -

Perta de 50.000 mercantes, 
sen· control na carga, pasan ao ano frente as nasas costas 

Galiza aporta o·80% dos mortos 
por naufráxio do Estado Español 

- • M. BERTÓXO/ A CORUÑA 

27 pescadores galegos 
afogados en 15 dias: 
COí!lpútase unha média de 
24 sinistros de gravidade 
ao ano. Galiza aporta o 
80% do total de mortos pqr 
naufráxio en todo o 
território español. Perto de 
50.000 transportes 
mercantes -sen control 
riengun da sua carga pola 
administración- pasan ao 
ano diante das costas 
galegas e sobre os 
caladoiros tradicionais do 
Gamboteiro Sul e Norte, ·A 
Quiniela, Pozo da Nave, 
A Ponta ... : a média chega 
a ser de 41 mercantes por 
noite. Baste ter en conta 
queo 80% dos barcos 
sinistrados son · 
pesqueiros. Cifras e 
dados escalofriantes que 
poñen de relevo os riscos 
engadidos a sua condición 
de traballadores, que 
están a sofrer a cotio os 
mariñeiros galegos. 

As competéncias 

"Beti Donosti" e "Hermanos Díez 
Colome W, dous nomes próprios 
que non poden engrosar sen 
máis a longa lista de naufráxios 
rexistados na Galiza. O presr
dente da Asociación Española 
de Titulados Naútico-Pesquera 
(Aetinape), Xosé Manuel Muñiz, 
expresaba asi o malestar e indig
nación dos homes do mar ante 
unha situación que non dubidan 
en calificar como de lamentábel: 
"O problema de fondo é que se- · 
gue sen estar artellada a admi
nistración en canto a control ma
rítimo de costas, entón ninguén 
é responsábel do que acorre". 

"Non están ainda claras as com
peténcias de c,ada quen, ben se
xan as autoridades militares, ou 
a Dirección da Mariña Mercante. 
O caso é que a ria revolto, ga-. 
ñáncia de traficantes ... ao alixo 
de cocaína recente me remito: 
non se controlan os barcos. Esa 
é a única realidade constatábel. 
Nun país civilizado non ten sen
so facer un tinglado-televisivo 
semellante ao que estivemos a 
ver nestes clias pasados: un des
pregue escandaloso de meios 
marítimos e aéreos para locali
zar ... xente marta. Non son máis 
que operacións. cosméticas de 
apariéncia, sen máis. Nen se 
cumpren as normas, nen se fan 
as inspeccións debidas nos por
tas; por non talar da ·política de 
prevención". 

costa e dun xeito permanente as 
24 horas. Só é precisa boa von
tade e un pouco de imaxinación". 

"As competénc·ias en matéra ma
rítima corresponden ao Estado 
fronte á normativa internacional, 
os governos autonómicos só po
den esixir ªº governo central 
medidas ·decididas neste senso, 
procurando preservar o ecosiste
ma e a seguridade dos homes 
do mar. O certo é que existe un 
abandono total non de agora 
mesmo, senón desde hai moitos 
anos, a.respeito desta problemá
tica concreta". 

Coincidéncia 
na seguridade 

"Pésie ás discrepáncias entre a 
mariña mercante e nós canto a · 
política marítima en xeral -com
peténcias, titulacións, ensino, 
etc.- no ámbito da seguridade 
ou da co.ntaminación coincidimos 
en moitas apreciacións. No que 
si diferimos en profundiade, afir
maría Xosé Manuel Muñiz, é a 
que se estexa a dar unha imaxe 
de eficácia · ante a opinión 
pública, cando se falla nos as
pectos máis elementais de políti
ca preventiva. 

"Nós apoiaremos o Plan Nacio
nal de Salvamento Marítimo só 
se se chega a desenvolver en to
dos os seus aspectos, tal e como 
está aprobado. A povoación ma
rítima segue sen estar respalda
da en canto a control de navíos, 
ás condicións do próprio, ou en 
canto ao nível de profisionalida-

Para o presidente de Aetinape, de da xente do mar: se hai que . 
"non se poden teros meios dis- reciclalos ou non. Ou a cuestión 
p9níbeis de salvamento e ins- do ensino, no que parece primar 
pección -ainda que sexan es- unha certa especulación: refíro-
casos- am_arrados a porto, me ao espaldarazo da adminis-
senón rastrexando e "varrendo" tracion aos centros privados en 
a zona marítima de Norte a 3_ul. detrimento dos públicos". 
Ou os helicópteros de salvamen- -
to, coa desculpa de baixo orza- Para Aetinape, tanto a posta en 
mento, non nos aeroportos , se- funcionamento da torre de control 
nón en pontos . estr~téxicos da- de Porto do Son e o dispositivo de 

bresainte da costa, o que seria 
unha solución definitiva ao dei
xar libres aos caladoiros dunha 
cfrculación tan intensa. 

. Invitación á reflexión 

"lsto é un problema de todos, -
tanto dos que traffsitan como 
dos que faenan: vivimos no mun
do, nisto non cabe dúbida, mais 
penso que a negociación entre a 
OM 1 e o governo español pode 
ser posíbel", explica Xosé Ma
nuel Muñiz. "Queremos que abra 
un debate en profundidade no 
seo da sociedade galega sobre o 
tema do mar, ninguén pode re
signarse a ver isto como algo na
tural e consubstancial ao traballo 
que se fai, refírome, obviamente, 
á perda de vidas humanas. Insis
to: é preciso. abrir un debate en 
profundidade, teñen que acabar 
os riscos para os nasos mariñei-

§2 ros por unha banda, e para o no
s so ecosistema pola outra. Hai 
~ que resistirse a aceitar isto, e 
Ó ponto". 
~ 
CD o 
_J "Se é preciso adoptar medidas 
u:i ·impopulares, que se adopten; te
~ mas que acabar dunha vez por 
~ todas con erras xa históricos. O X 

tráfico marítimo son algunhas das 
medidas necesárias para unha 
boa política de prevención, sem
pré simultáneas as de varrido, vi~ 
xiáncia e inspección polos efecti~ 
vos e meios hoxe disponíbeis. 

As zonas marítimas de conflito. 
Sobre a natureza dos máis de 
40.000 transporte~ que cruzan 
diante das costas galegas, resul
ta rnoi difícil precisar a natureza 
da sua ~arga, xa. que até agora 
non houbo meio de sabela. Aeti
nape considera -sempre segun
do os expertos- que o 50% das 
mesmas son de contido altamen
te perigoso, especificando que a 
sua maior ·porcentaxe correspon
de a petroleiros, químicas e resí- . 
duos radioactivos, que se verten 
en fosas mariñas frente ás cos
tas africanas. 

As rotas destes mercantes dis
tan, en moitos dos casos, unhas · 
1 O millas mariñas de terra. Até 
1990, este tráfico non estivo re
gulamentada por un acordo da 
Organización Marítima ln~erna
cional (OMI); foi a raíz do aciden
te do Cason, en 1988, e á pre
sión-da opinión pública, que se 
elabora un plan estabélecendo 
tres canles de separación para a 
navegación. A OM 1 rexeita o 
plan,· mantendo que duas canles 
resultaban máis doadas a efeitos· 
de control. ·A Dirección General 
de la Marina Mercante elabora 
un novo plan no que figuran 
efectivamente as duas viás de 
separación. 

O dispositivo, non ·obstante, 
plantea un sério problema para a 
seguridade marítima: pasa sobre 
os caladoiros máis importantes 
da frota galega de baixura, un to
tal de 350 barcos que dan traba-

. llo a perto de 4.000 persoas. Re
sulta difícil de entender seme
llante paradoxa. A solución que 
propón Aetinape consiste en 
alonxar o tránsito da costa unhas 
18 a 20 millas do ponto máis so-

que tampouco pódese admitir é 
a comparecéncia en distintos 
meios de comunicación de pseu
domariños ou colaboradores ha
bituais dos meios bufóns e fun
cionários á procura de méritos 
para ascener no seu nível admi
nistrativo, imputándolles erros 
aos homes do mar, cando son 
responsabilidade exclusiva da 
administración", sentenciaba o 
pr~sidente de Aetinape. 

"No que si entono o mea culpa, é 
na non aceitación das martes co
mo algo natural; hai que loitar
contra a resignación. Ou loitar 
tamén contra situacións como a 
seguridade nos navios, as condi
cións sanitárias e de habitabili
dade. Aínda que hai sectores do 
mar que se resisten a posíbeis 
cámbios, é preciso artellar todas 
e cada unha das d.evanditas me
didas: renovación de frotas, me
llara nas condicións ·nos barcos, 
reciclaxe e formación profisional 
periódica, inspección, política 
preventiva, control das costas e 
níveis de contaminación". 

"Medidas que en realidade non 
serian tan custosas como apa
rentemente poda parecer. Tamén 
é preciso acabar coa imaxe, un 
tanto fundada neutros tempos, 
de que a xente do mar son au
ténticos especuladores á rapiña 
dos recursos existentes, e cunha 
ánsia desaforada de enriqueci
mento a ·costa do que fose: vidas 
humanas ou recursos, tanto ten. 
lmaxe, por certo, promovida pala 
in~ficácia -quera pensar que 
asi é- da mesma administra
ción. É preciso actuar como moi
ta contundéncia". 

"Resulta desgraciado que a xente 
prefira naufragar en águas alleas 
europeas, mais con garantias de 
meios eficaces de rescate que 
nas próprias. Irnos seguir petan
do nas consciéncias de quen se
xa para que_ estas situacións non 
se repitan. E preciso un compro
miso a moitos níveis". + 

• Mobilizacións a prol da 
negociación. Máis de dous 
mil traballadores do metal mani- · 
festáronse o Mércores dia 8 r10 
centro de Vig9, cortando o tráfi
co en oito ruas. Esta. mobiliza
ción incluíase dentro das folgas 
que está a protagonizar este 
sector en demanda da negocia
ción do convénio colectivo. As 
negociacións coa patronal que
daron rachadas polo que segui
rán as mobilizacións. 

En Ourense tamén pararon os 
do sector siderometalúrxico, o 
do metal, o da pizarra e o do co
mércio, polo mesmo motivo, fen
do previsto realizar folga noutras 
sete xornadas neste mes. 

Tamén se rexistaron paros inter
mitentes na Telefónica e no en
sino está prevista unha mobili
zación para o próximo día 15. 
En Valdeorras vai haber unha 
taiga xeral o próximo dia 16 e os 
sindicatos están a estudar o 
convocala en toda a província 
ourensá. Mentres, desde a Xun
ta se laian de que estas folgas 
podan retraer aos posíbeis in
versionistas foráneos, anatema 
cotianmente empregado pala 
patronal. + 

Os encausados de Guitiriz durante o 
xuício 

• Condena polos bidóns 
do Casan. O Xulgado número 
2 de Lugo condenou a tres vici
ños de Guitiriz polos sucesos re
xistados neste concello cando 
eran trasportados os bidóns do 
Cason. Practicamente toda a 
povoación opúxose a que foran 
instalados en Parga, rexistándo
se enfrentamentos coa policia e 
intentos de impedir o paso dun 
comboio que transportaba uns 
materiais nunca identificados , 
pero que sementaron a alarma 
nos cidadáns por·razóns obvias 
e comprensíbeis . 

Esta condena contrasta co silén
cio sobre o que realmente trans
portaban estes bidóns e coa de
limitación de responsabilidades 
sobre a peregrinaxe e as suas 
resultantes. + 

• Solbes afirma que Galiza 
é insolidária. O Ministro de 
Agricultura, Pedro Solbes, califi
cou de insolidária a Galiza por 
pretender captar empresas de 
tora do país e radicalas no noso 
território. 

O Ministro criticou que a Conse
llaria de Agricultura fináncie os 
custes de traslado de empresas 
agroalime1ntárias de f.óra para 
asentarse aqui; algo que, por 
outra banda, xa están facendo 
diversas Depl}tacións. 

Por outra parte o Ministro tamén 
lle comunicou ao Conselleiro de 
Pesca que este ano non haberá 
acorde con Namíbia, feito que 
ten unha fonda repercusión na 
economia galega polos barcos 
que terán que permanecer ama
rrados. + 
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A maioria ere que foi un ha brincadeira que lle gastaron ao ·crego 

Aparece .unha silueta da Virxe nunha capela de Vilalba 
rexentada por un crego integrista 
• PABLO NASEIRO/VILALBA 

Os viciños de Vilalba 
acolleron con cepticismo a 
notícia de que na capela 
de Guadalupe aparecia 
nunha coluna a silueta 
dunha virxe marcada na 
pedra, mesmo por riba dun 
cadro da Virxe traído de 
México e coa mesma 
forma desta imaxe. 
Cepticismo que veu dado 
polo coñecimento que 
teñen do crego que 
rexenta a parróquia, 
coñecido pola sua postura 
integrista e dogmática, 
tendo protagonizado xa 
diversos altercados na vila 
nos 25 anos que leva 
rexentando a parróquia. A 
maioria ere que se trata 
dunha brincadeira que lle 
fixeron ao crego, pero 
todos coinciden en que a 
aparición non podia 
producirse neutra 
parróquia. Ultimamente 
están a dar, poo demais, 
diversas aparicións na 
Terra Cha que sempre 
quedan en nada. 

A aparición dunha silueta da Vir
xe de Guadalupe nunha das co-
1 un as da capela vilalbesa de 
igual neme, está a centrar nestas 
semanas a atención de viciños e 
forasteiros. Foron e seguen a ser 
numerosas as visitas a este tem
plo logo que a suposta aparición 
ocupase as primeiras planas dos 
meios de comunicación. Todos . 
os dias, pero, sobretodo os festi
vos, rexístase unha importante 
afluéncia de fieis e curiosos de 
distintos pontos ea Galiza. 

Entre os vilalbeses a nova levan
tou suspicácias ainda nos máis 
devotos, dado que o crego que 
rexenta a capela, pertencente á 
parróquia de San Coade, Antó
nio Seijas Cendán, ven sendo o 
centro das máis variadas polémi
cas desde hai 25 anos. 

António Seijas comezou a dar 
mostras do seu especial xeito de 
predicar instalando unha potente 
equipa de megafonia na capela. 
" Se non veñen á montaña, mé
tolles a montaña na casa", debe u 
pensar e, desde aquela,os vici
ños, mália as múltiples protestas 
ás que as autoridades compe
tentes non fixeron o máis mínimo 
caso, teñen que suportar diaria
mente misas e rosários. 

Os alunes do instituto de bacha-

relato, situado a 300 metros da 
capela, son uns particulares de
votos. Todas as tarde~. á mesma 
hora, invariabelmente, o son dos 
altofalantes chamando á oración, 
retumba nas mesmas aulas que 
António Seijas, mestre de Reli
xión desde a abertura do centro, 
usa como púlpito para difundir a 
doutrina do Opus Dei entre os 
seus alunes; ben nas clases, ben 
mediante a distribución de folle
tos e exemplares de· Camino, es
crito por Escrivá de Balaguer, ou 
ben coa organización de áudio-

visuais nas horas de actividades 
extra-escolares. Audio-visuais 
que levaron a protesta de nume
rosos pais hai dous anos pola 
manipulación e o impacto á hora 
de expoñer o tema do aborto. 

Escepticis1110 

Tamén desde o púlpito do seu 
templo desata as máis acedas 
críticas e acusación contra os 
máis deversos-temas. Desde as 
discotecas, pubs e centros de di
vertimento en xeral até o aborto, 
pasando polo divórcio, os costu
mes xuvenis e, incluso, as vidas 
privadas dos seus fregueses. 
Nada se escapa do que aconte
ce en Vilalba as suas diatribas. 
Asi pois, non resulta estraño o 
cepticismo con que foi acollida a 
notíci.a da "aparición" da Virxe. A 
opinión xeralizada e que poda 
tratarse dunha brincadeira con 
que alguén tenta gastarlle unha 
broma ao crego. Despois de 
todo a aparición dunha silueta 
semellante á da Virxe gravada 
nunha coluna nun tono mái·s .cla
ro ca o próprio da pedra, non é 
mor difícil de realizar: unha plan
tilla coa imaxe que se quer re
producir e unha sosa cáustica ou 
outro produto semellante, poden 
obrar o milagre, sobretodo se te-_ 
mos en conta que as pedras fo
ron limpas recentemente. 

O bispado procedeu coa cautela 
tradicional nestes casos e non 
quer pronunciarse até que algun 
experto analise o fenómeno e 
mesmo proibiu calquer forma de 
culto relacionado coa aparición, 
ordenando o peche da capela 
cando non se estexa a realizar 
nengun acto relixioso. 

Outra das medidas tomadas polo 
_bispado, cuxo titular, Xosé Gea 
Escolano, un prelado que se pode 
considerar como integrista, visitou 
a parróquia o. pasado 29 de Abril, 
foi o imporlle siléncio absoluto a 
António Seijas e recriminarlle as 
numerosas declaracións efectua
das aos meios de comunicación 
antes, incluso, de comunicarlle os 
feitos aos seus ~uperiores. 

A polémica está de novo servida 
mentres os cepillos da capela 
van quedando pequenos para 
tantas esmolas. A lgrexa négase 
a talar de algo sobrenatural pois, 
nestes tempos, case todo ten ex
plicación racional e moitos vilal
. beses agardan ver como queda 
un asunto que xa ten sítio na pe
quena história local. 

Estamos diante dun milagre ou 
dun engano? Polo de agora con
formarémonos coa explicación 
que António Seijas deu a un xor
nal: "é unha aparición total". • 

26 de Maio. Eleccions Locais 1991 . 
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POLO QUE 
T\QUERES. 
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Se tes moi claro o que queres ser, se elixiches 
con quen che gusta estar.Se ti sabes como · · 

e onde divertirte. O vindeiro 26 de maio, elixie 
tamén o que queres para a túa rúa, o teu barrio,a túa ., 

cidade. Para vivir como a ti che gusta. O vindeiro 
26 de maio, poderás opinar, polo que

7

ti queres. 

1 
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P.ARTICIPACIÓN ESCOLAR . 

ASOCIACIÓNS DE ALUNOS, NECESÁRIAS PERO INEXISTENTES 

No artigo "Asociacións de estudiantes" pu
blicado hai algun tempo en La Voz de Ga
lícia (14 .de Novembro) e asinado por F.P. 
afirmábase que a escola podé transmitir . 
dificilmente valores desde os programas 
académicos e que, sen embargo, com
pren cidadáns responsábeis, comprometi
dos, solidários, tolerantes, etc ... e engade 
que son as Asociacións de Alunes "la 
cancha óptima" para propiciar as atitudes 
que fundamenten os valores devanditos. 
"Lo único que -se necesita es que se creen 
para algo más que para elegir represen
tantes", afirmaba, iso si, recoñecendo que 
a idea non semelle ter ido máis alá das 
páxinas do BOE. 

En efeito, as· Asociacións de Alunas pre
vistas na LODE están regulamentadas na 
Galiza polo Decreto 466/1987 do 17 de 
Decembro da Consellaria de Educación e 
Ordenación Universitária -que reproduce 
praticamente o seu ~omólogo do M.E.C. 
publicado con anterioridade e que estabe
lece as finalidades destas asociacións. 
Entre elas figuran as seguintes: promover 
a participación dos alunes nos órgaos co
lexiados do centro, realizar actividades 
culturais e deportivas, até aquela de for
mulación radical ·e totalizadora: asistir aos 
alunes no exercício do seu direito a inter
vir no control e xestión dos centros sosti
dos con fondos públicos". Como introdu
ción a todas elas aparece· a de "expresar 
a opinión dos alunos en todo aquilo que 
afecte á sua situación nos centros". 

, 

Precisamente, como recoñecer a F.P., as 
ditas asociacións non són non interveñen 
na eleición dos representantes dos alunes 
no Consello Escolar senón que teñeh ape
nas existéncia. Pero polo que se retire aos 
valores reseñaras, non se adquiren por ca
so na exercit?ción do xogo democrático? 

A disposición organizativa do ensino que, 
be se sabe, non é meramente un proble
ma técnico, está sendo hoxe tan pouco 
democrático, mália a LODE, que alguns 
informes · recentes poñen de manifesto a 
gravidade da situación. Até o ponto de 
que -cito a Sanmartín Alonso en Cuader
nos de Pedagogía nº 178 de Decembro de 
1 qgo..:... responsábeis da Administración 

_ educativa calificaron de "reservados" polo 
menos dous ii1formes, un referido ao terri- · 
tório MEC e outro referido á Comunidade 
Valenciana. A ambigüídade da LODE polo 
que se retire á capacidade decisória dos 
..Consellos Escolares nos Centros permite 
situacións tan aberrantes cG,mo aquela 
acaecida nun Instituto do território MEC 
que dobrou o número de alunes no curso 
actual. Nunha convocatória do seu Con
sello Escolar inseríase na orde do dia o 
epígrafe "cr;terio de admisión de nuevos 
alumnos". Segundo a opinión dalguns 
membros, tais .critérios foran previamente 
pactados coa Inspección. O ponto apro
bouse sen maiores discusións nen aclara
cións co voto en contra dos alunos asis
tentes e a abstención dos país. O exem
plo ilustra ben a función lexitimadora dos 
Consellos · Escolares das liñas de actua
Ción da Administración, neste caso pa
sando os perxudicados a asumir o proble
ma da masificación. 

A falta de democrácia no funcionamento 
dos centros, ernanada en certos casos da 
-própria lexislación, pódese observar en 
actuacións sennúmero na prática cotiá. 
Entre as diversas causas que a provocan 
eremos que hai que salientar a auséncia 
de información que sofren os diversos co
lectivos que compoñen a chamada comu
nidade escolar. Entre eles particularmente 
os alunas. Víuse algunha vez a un aluno 
dos que interveñen no "control e xestión 
dos Centros Públicos" lendo-un DOG, po-

. ño por caso? Ou no seu defeito, fornécelle 
a Administración a información escolmada 
que lles concerne? Cantos deles saben 
que poden constituir asociacións e que 
ademais as suas actividades poden ser 
subvencionada~ con fondos públicos a!ra-

DORES VALCARCEL 

vés ·da Consellaria de Educación? 

As Asociacións de Alunas tal e como es
tán reguladas ·aparecen concebidas fun
damentalmente para xusto aquilo que o 
r.ioso articulista lles pedía no seu artigo: 
"unha·oportunidade para que a escala se
xa, máis que un ámbito só académico, un 
núcleo vivo, xerador de vida". 

Pois ben, a participación -como xeradora 
de vida- é hoxe tan· forzada nos centros 
que baste tembrar o feíto de ql!e tanto a 
Con·sellaria de Educación como o mesmo 
Ministério tiveron qüe recorrer á publici
dade institucional na última convocatória 
para a eleición dos Consellos Escolares. 
Ainda máis tiveron que subvencionar eco
nomicamente en campañas · vesperais a 
participación. Publicidade e subvencións 
que. se surtiron efeitos -son numerosos os 
centros nos que a Administración tivo que 
nome~r equipa directiva- foi desde logo 
para contribuir ao réxime refrendário, que · 
poucó ten a ver coa .democrácia, e que a 
pasos. axigantados se· instaura en tantos 
sectores. 

Por que, cal pode ser '.3. calidade da partici
pación estudiantil na xestión dos Centros 
cando lago de tres anos de vixéncia do Re
al Decreto 1543/ 1988 de 28 de Outubro, 
"sobre derechos y deberes de los ·alum
nos" (BOE 26 de dicembro de 1988), texto 
que lles atinxe directamente, permiten que 
este siga sendo esencialmente · ignorado
nos establecimentos educativos? E por 
exemplo, no que respeita á cuestión da dis
ciplina, permiten ·que se leven a cabo ac
tuacións que ocasionalmente lesionan gra
vemente os seus direitos e moi frecuente
mente non se axustan á normativa. En 

. cantos centros ese Decreto foi desenvolvi
do en Regulamentos de Réxime Interior 
elaborados polas correspondentes instán
cias? En cantos se fixo público, sequer? 

Se ben ese Decreto non vai eliminar as 
causas que provocan a parálise, o desen
cantamento ·e· o malestar que se vive nal
guns centros, o feíto de que o alunado (e o 

· profesorado) o coñecese, sabendo polo 
tanto uns e outros a que aterse, desenca
dearia unha pequena revolución rialguns 
· estabelecimentos nos que se atura a inso
- léncia de certos alunos (e atitudes nefastas 
dalgun profesor) até límites insospeitados. 

J 

Destas e doutras cuestións pouco sublimes 
deberíamos, creo, fálar señor/a F.P. Por
que, sabe vostede, chegar a elaborar nal
guns Centros un_ documento tan primordial 
como un Regulamento de Réxime Interior 
é hoxe labor á que moi poucos se prestan. 
Sen dúbida a maioria dos membros da co
m un idade escolar estarían interesados 
nun Regulamento que non fose só represi
vo e contemplase a r.edución da ratio trinta 
(e cuarenta) alunos por grupo-profesor nal
gunhas decenas. Moi especialmente na 
Formación Profisional de Primeira Grau á 
que aceden alunos por múltiples causas 

destinados ao fracaso máis escandaloso. 

Poucos espectáculos haberá máis decep
cionantes que a relación que se estabele
ce entre profesor-grupo de cuarenta alu
nas nun espácio de 40m2·. A cara de des
feita dese profesor, profisionalmente cer
cenado ou o semblante deses alunos can
do esgotan a sua trixésima tércia hora un 
Venres tras outras tantas sesións de "có
digo chinés" configuran un ambiente no 
que a terminoloxia da Reforma (auto-ava
liación formativa, autoformación do profe
sorado, enfoques comunitativos) soan a 
cachor:ideo xeralizado. Non é que non se
xan tempos para a lírica, señor/a, é que 
mesmamente son aciagos para ela. 

Pero se para a elaboración dun documen
to· aparentemente tan nímio como ese de 
Réxime Interior hai dificuldades, que non 
haberá para a criación 'ele Asociacións de · 
Alunos. Estas necesitan, sobretodo, unha 
infraestrutura en un lugar no organigrama 
do centro. Han de ser tomadas en consi
deración pola Dirección de xeito que o lu
gar reservado para elas non sexa un mi
núsculo taboleiro tras dunha porta. Proble
ma non doado de resolver, polo menos no 
Ensino Médio público, onde a masificación 
gaña terreo e as disponibilidades dos es~ 
tabelecimentos son cada vez máis reduci
das. Asi a própria Administración reestru
tura espácios eliminando en certos casos 
os tradicionais "salóns de actos" tan tran
quilamente, supomos que na considera
ción de seren de baixo rendimento. 

Pero ademais as Asociacións de Alunas 
non surxen por xeración espontanea e, 
dada a situación paralisante que se vive 
en moitos centros, cabe perguntarse se 
alguén está abrigado a impulsalas. O De
creto regulador das .mesmas estabelece 
que a Consellaria de Educación fomenta
rá a sua constitución, supernos que en ba-

~CAL PODE SER A 
CALIDADE DA 

PARTICIPACION 
ESTUDANTIL NA XESTION 

DOS CENTROS CANDO 
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DERECHOS Y DEBERES 
DE LOS ALUNMOS 

PERMITEN QUE ESTE SIGA 
SENDO ESENCIALMENTE 

IGNORADO NOS 
l;STABELECIMENTOS 

EDUCATIVOS? 

se ás axudas que anualmente debe confo
car para elas. Pois ben, vexamos algun
has das últimas concesións das que curio
samente nengunha correspondeu ás aso
ciación s ·que nos ocupan -e cónstanos 
que as solicitaron- senón a aquelas de 
carácter sindical cuxas actuacións son 
máis globais. 

Curso 1988-1989. Convócanse no mes 
de Febreiro do 89 (DOG do 22) para o 
curso que remata o 30 de Setembro. Con
cédense no mes de Outubro do curso se
guinte con esta distribución: 

F.A.X.E.G. A Coruña 
Sindicatos de Estudantes 
Asociación de Estudantes 
Progresistas da Galiza 
Total 

858.859 
515.315 

343.543 
1.717.717 

Curso 1989-1990. Convócanse nas vaca
cións o verán (!) (DOG do 4 de Xullo do 
90) , cun prazo relativamente curto para 
"actividades que se leven a cabo no ano 
1990". Esta vez retírense non ao curso es
colar, que xa rematou nese momento, po
lo menos o lectivo, senón ao ano natural 
do que cando os alunas volten ás clases 
no mes de Outubro ficarán tres meses pa
ra desenvolver as actividades. Concéden
se no mes de Outubro (DOG do 11 do 90) 
coa seguinte distribución: 

F.A.X.E.G. 
Sindicato de Estudantes 
Asociación de Estudantes 
Progresistas da Galiza 
Total 

556.500 
333.900 

222.600 
1.113.000 

Chama a atención , en primeiro lugar, a da
ta da convocatória e máis ainda, a da con
cesión que se fai absurdamente e fóra de 
toda racional idade. En segundo lugar, o 
feíto de que se concedan exclusivamente 
a asociacións de estudantes de carácter 
sindical e non se amplíen a Asociacións de 
Alunas con actuacións cotiás nos centros 
demostra moi pouca pre.ocupación pola 
participación real nos mesmos. Asi, nun 
centro de mil alunas que coñezo ben, un 
cartel dunha destas asociacións sindicais, 
a duas titnas e ben deseñado, fica todo o 
ano pendurado como testemuña muda da 
parálise participativa do mesmo. De can
do en vez tal asociación chama á folga e o 
alunado fai un seguimento selectivo a ese 
chamamento. Quer dicer, asisten ás clases 
dalgun profesor. Ignoramos por que pro
fundas razóns. En terceiro lugar, chama 
asimesmo a atención o orzamento desti
nado ao finanzamento de' todo ese aluna
do do Ensino público galega: un milón, un 
millón e pico de pesetas. Ignoramos a can
to ascendeu a campaña para a participa
ción nas últimas eleicións aos Consellos 
Escolares, pero supernos que difere sensi
belmente. 

· Ben sabido é que ali. onde os al unos co
ñecen ben os seus direitos e deberes sa
bendo a que aterse, onde o seu protado
nismo é posíbel á hora de organizar activi
dades -arrastando facilmente a algun pro
fesorado a unha colaboración desinteres
da- o ambiente tórnase proício á forma
ción, ao comportamento cívico e <3:S rela
cións son doadas. Pola contra onde a co
laboración entre os diversos colectivos 
non é posíbel , ou ten como meta o hori
zónte cativo do referendo -cando non o 
carreirismo persoal-, imperan os contra
valores, certamente procedentes da socie
dade, como o moi comun do furto, a pan
dillaxe subterránea, a dureza, en suma. E 
particularmente o fracaso escolar. 

Tense dito que· a mobilidade do próprio 
aJunado constitue un atranco para o de
senvolvimento das Asociacións de Alunos. 
Sen embargo, cando se repara no milagre 
que constitue a transmisión dos grandes 
temas vitais e existenciais que se receben 
intensamente na adolescéncia através da 
sucesión das xeracións,· todo iso semella 
unha bagatela. • 
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Considéranas· como unha manobra da Consellaria para domesticar aos -ensinantes 

_ Fortes sancións aos ·profesores 
·expedientados do ManuelArltónio 

•A.E. 

Os profesorés do instituto 
de educación secundária e 
profisional (IESP) "Manuel 
António" de Vigo 
expedientados pola Xunta 
foron sancionados con . 
extremada dureza no que 
os sindicatos consideran 
como unha resolución · 
exemplarizante que 
pretende "amedrentar ao 
profesorado para leva( 
adiante o proceso de 
liquidación da ensinanza 
publica que pretende o 
conselleiro Permuy". 

Nove meses de suspensión de 
emprego e soldo para o ex direc
tor Xosé Maria Bouzó, con tras
lado de centro e cámbio de do
m icíl io; sete meses de suspen
sión nas mesmas condicións que 
o anterior para Bráulio Amaro e 
Carme Taboada, ex xefe de es
tudos e ex secretária, respectiva
mente; e un mes de suspensión 
de emprego e soldo para Alberto 
Zato, membro do Consello Esco-

. lar é a proposta de sanción para 
os profesores do Instituto "Ma
nuel António" expedientados. 

Os sindicatos interpretan esta 
proposta de sanción, que será 
apelada pala via do contencioso 
administrativo segundo anuncia
ron os sancionados, "como un 

• 

exemplo de persecución ideoló-
. xica". Como mostra desta afir

mación explican que un dos ca
tre profesores, máis próximo ide
oloxicamente aos postulados po-
1 ít! cos defendidos polo PP, foi . 
sancionada con só un mes. 

. Consideran que estes expedien
tes e proposta de sanción teñen 
unha gran importáncia sindical, 
pero tamén para toda a povoa
ción galega, pois o que preten
den é "docilizár ao profesorado", 
entrando flO "esquema de liqui
dación do ensino público dese
ñado polo coriselleiro Permuy". 
Para levar a cabo estes plans a 

Xunta necesita dun profesorado·' 
sumiso. C.on esta sanción pre-. 
tenden "deixar claro o que lle pa
sará a todos aqueles que preten
dan rebasar as reivindicacións 
m·ínimas". 

Mobilizacións de apoio 

As organizacións sindicais con 
representación no sector da en
sinanza elaboraron unha plata
forma reivin_dicativa unitária ·para 
tratar de que a sancións . non se 
faga efectiva. Ademais de reco
rrer no prazo dos dez días mar
cados perante o Conselleiro, . re
alizarán diversas mobilizacións . 

que xa corhezaron con paros· no 
próprio centro, pretendendo que 
se celebre unha mobilización xe
ral a nível galego. 

Por outra banda actuaFán xudi
cialmente contra o inspector que 
iniciou o expediente, Pereiró, e 
contra as testemuñas de cargo, 
agás duas, "polas mentiras, fal
sedades e calúnias vertidas nas 

. declaracións para elaborar o ex-
pediente". · 

Ao mesmo tempo consideran 
que o instructor só <..;hamou a de
clárar a aquelés que eran procli
ves ás suas teses condenató: 
rias, polo que o expediente non 
ten as suficientes garantías. 
A sanción ven imposta pola ocu
pación do despacho do xerente 
do centro, reclamando maiores 

,dotacións. - · 

Acto de solidariedade 

O dia 10· de Maio está previsto 
que se celebre na carballeira vi
guesa de San R_oque unha festa 
baixo o lema ·de ."Ensino Público 
en Liberdade!" A entrada será li
bre e actuarán "Bombejros vo
luntários" ,Antón Reixa, Uxia, 
"Los Ronchas", "Nicho Varullo" e 
"Seli". Recitando poemas Carlos 
Oroza, Manuel Forcadela, Rami
ro Fonte, Rodríguez Baixeras e 
Alvarez Cáccamo. 

Tamén haberá os postas típicos 
das festas populares coa actua
ción da orquestra "Con la Venia".+ 

Q MELLOR DOS MUNDOS 

Vivimos no mellar 
dos mundos posíbeis 

Felipe González . 

O PP recoñece xa en priv.ado 
que perto da metade dos 
seus votantes teñen como 
segunda opción · ao BNG . 
Cunde certa alarma porque 
non esperaban que os tiros 
viñeran por aí, ainda que non 
é este ainda o momento para 

. que o PP perda votos. 

Alguns candidatos po BNG fi
xerQn seu o calificativo de 
paiasos, acompañándoo, rial
guns casos, coa frase de a 
moita honra. Aos estudantes 
franceses no 68 saiulle ben o 
canto de dicer "todos somos 
xudeos-alemáns", cando a di
reita lanzou ese apelativo so
bre o seu li.der, Daniel Cohn 
Bendit. Non estamos seguros, 
en cámbio, de que ao BNG lle 
vaia suceder o _mesmo. 

A Pilar García Negro non lle 
gusta Cela como anunciante 
dos produtos galegas no ex
terior. Non sabemos por que. 
O mao . seria que Cela anun
ciase produtos foráneos en 
Galiza . . 

Unha empresa perspicaz con
seguiu vender no Estado es
pañol máis de 20 mil carca-

. sas de teléfonos de automó
vil. É dicer que non tiñan telé
fono real, senón só a careza. 
Un éxito, porque marcas sta
tus e non te poden gravar. 

E xa que .fala.mos de obxetos 
para coche, a policía ven ob
servando que están a des
cender os roubos de casettes 

· de automovil, ao estar satura
do o mercado. Os ladróns de
dícanse unicamente aos mo
delos máis caros. + 
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Un afeiz9ado chegou a facer'uso dunha pistola neumática 

A violéncia social, 
principal protagonista do Celta-Deportivo 
• VÍTOR MÍGUEZ 

· A violéncia social foi a · 
principal protagonista do 
"derbi" nacional entre Celta · 
e Deportivo, celebrado no 
serán do pasado Sábado 
no estádio municipal de 
Balaídos. O empate a 
ceros do final, lonxe de 
reflexar a prindpal notícia 
da xornada, ficou 
encoberto ante os graves 
distúrbios que afeizoados 
das duas equipas 
mantiveron entre eles e 
con membros da p_olicia. 
Os enfrentamentos 
prodigaron-se nas 
imediacions do estádio, e 

. neles un afeccionado che
gou a facer. uso da sua pis
tola neumática~ efectuando 
doce disparos contra . 
mémbros da peña "Riazor 
Blues". 

·I 

Esta nova edición do "derbi" veu 
marcada pola gravidade duns in- · 
cidentes que ninguén agardaba 
nas vésperas. Tanto a marcha 
do Celta, asi como a derrota do 
Deportivo frente ao Eibar e o fei
to de que o partido fose, televisa
do pela TYG contribuí ron a- mir:ii- -
mizar a seguridade en torno ao 
envite; obviándose, inexplicabel
mente, a preséncia masiva de 
grupos. radicais corno "Celtarras" 
cu "Riazor Blues", auténtico's 
protagonistas dos incrdentes de
nantes e logo do encentro. 

_Ambiente "precoc.iñado" 

. Ainda que os prolegómenos do 
eAcontro foron ,pouco significa
dos, a sua comprensión amostra 
que os 'in~identes lonxe- de se
ren casuais, respostaban a unha 
intencionalidade clara por am
bos bandos. Asi, ao redor das 
catro e média do serán, catre 
autoc~res fretados polo R. C. >-. 
Deportivo nos que se desprazéV"" · 
ban arredor de 300 integrantes 
da peña "Riazor Blues" decidiron 
estacionarse na zona do areal 
para encamiñarse ao estádio a 
pé. !mediatamente de_spois do 
"desembarco" destes afeizoa
dos, algunS" deles procederon a 
causar graves desperfectos a di
versos veículos asi como a mo
tos ap~rcadas nas imediacións. 
Ante o cariz que tomaron os 
acontecimentos , membros da 
policia dispersaron aes mem
bros da peña ca obxectivó de 
seren transportados a .Balaídos 
nos respectivos autocares. 

Paralelamente a esta concentra
ción dos ·"Riazo.r Blues", de-clara 
índole provocadora, as Xuveritu
des Celestes convocaran outra 
na Praza de España, onde arre
dor de 500 afeizonados dirixíron
se cara ao estádio. Esta éoncen
tración, lonxe de ser unha pacífi-

. ca ma,rcha -a Balaídos, resultou 
asemade ser outro. intento de 
provocación. amparado nó anoni:
mato do grupo e cuxo .verdadeiro 
obxectivo non foi outro · que que
cer os· arredores do recinto de-

. portivo, ónde xa unha hora antes 
do partido os efectivos pqticiais 
patrullaban en •número irrisório. 

Comezan os incidentes 

Os mandos policiais da cidade 
duplicaran o número de efectivos 
nas ruas dentro do marco dunha 
den0minada "op~ración Olimpo", • 
que, artellada en basé a un cú
mulo de despropósitos, acabou . 
por converter a Balaídos no 
"Olimpo" da violéncia. Vinte mi
nutos antes de comezar o en- . 
contra, ·os axentes permitiron o 
aceso dos "Riazor Blues" a ban- · 
cada de xeral, xusto .por b~ixo da 

que ocupava o sector mais radi
cal da afeizón celtista. Esta in
congruente situaciém orixinou o 
lanzamento· de obxectos contun
dentes por parte do grupo "Celta
rras'.' e d.emais, co cal a afección 
herculina r.espostou ·1anzando nu
me~osas pedras e várias benga
las encendidas. Este feito, dunha 
·gravidade inusitada, non foi re
primido por ninguén, cando pudo 
ter ori.x·inado queiniaduras gra
ves.· ~ra o comezo dunha guerra 
de proxectis que pudo ter acada- · 

do consecuéncias irreparábeis, . e 
que axiña se estendeu ao. corpo 
policial e de vixiantes xurados 
que cust9diaban aos seguidores 
deportivistas. · • 

S.en amáis mínima planificación 
e sen o máis aboluto control poli
cial, miles de afeizoados toma
ron posicións á saída do . partido 

· coa intención de agredir ás pe
ñas coruñesas, as cales tiveron 
de ¡air 30 minutos despois, can
do xa nas ruas forzas anti-distúr-

·Os dous contendentes.amosaron as suas caréncias 

Oampate reflexou o · acontecido 
Un empate a ceros serilpre ~é un 
resultado pobre, e neste caso o 

· 0-0 final reflexa mellar que nada 
a· parquedad~ de ideas que as . 

\ duas equipas desenvolv·eron 
sobre o terreo de xogo. A nuli
dade atacante e a mínima cons
trución de xogo tan só lle deron 
forma a un encentro config.ura
do en base á emoción que des
peqou. lso polo menos é o que 
un coida ter visto o pasado sá
bado en Balaídos. Pero logo de 
escoitar as declaracións dal- . 
guns protagonistas pódese che
gar a dubidar sobre este último 
extremó. Asi, máis dun xogador 

inéficácia qué a dianteira celes
te ven amasando durante toda 
a temporada e que se puxo de 
manifesto máis unha volta. lsto 
deb ser tido en canta á hora de 
valorar. o acontecido dentro do 
campo; porque fora del Arsénio 
empeñouse de novo en variar a 
aliñación incluindo nela a ho
mes que están merecendo par
tido tras partido a sua relegf}
ción ao banquillo (caso de ·Gil). 
A este respeito, parece claro 
que Ársénio emp~ñouse en re
matar a temporada sen atapar a 
equipa base. · 

deportivista calificaba o resulta- Pero se o 0-'0 é un bon resulta-
do como positivo. do. a teor do visto no campo, en 

relación coa clasificación o em-
Máis que positivo, haberiá que pate foi pésimo. Non sabemos o 
dicer que foi un bon resultado, qúe entenden os xogadores de-
que non é o mesmo, xa que po- portivistas por "resultado positi-
deria ser 'piar. O Celta doniinou vo"; se por isto débemos enten-
a ·"tempo" do partido, criou re- der unha aproximación aos pos-

cometer falta; tamén é certo . 
que a traxectória de Vicente 11 
remataria por se cruzar coa per
na do deportivista; pero as cá
maras da TVG amostran que na 
sua inútil tentativa de-amarrar o 
penalti, o vilalbés tirouse ao 
chan médio metro antes do 
contacto, convertendo en picar
dia o que de seguro remataria 
con pena máxima. 

Por outra parte, a sorte estivo 
cos celtistas na acción que na 
sua área se desenvolveu no mi
nuto 49. Foi nese momento. can
do logo de rebotar un balón no 
longueiro, e cando se dispuña a 
rematalo Gil, o andaluz foi inter
ceptado á altura da cara polo pé 
dün contrário que non só inco
rreu en falta dentro do área ( c.oa 
expulsión que comporta, dado 
que Gil era o último xogador), 
sen~n que evitou 1:.1n gol certo. 

petidas ocasións' de perigo tos de ascenso- directo, haberia 
agás nos minutos centrais do que lles lembrar que logo da pa- Asi 

1

pois, e a forza de reflexar o 
encontro; tamén presionou moi sada xornada esa aproximación que vimos, o resultado foi xusto 
disciplinadamente no centro do efectuarase na compaña dun ri- e o Celta foi vítima dos seus 
campo; destacándose o labor val nada recomendábel, caso do próprios· erros, non dos.do cole-
de Fabiano· e Juric. Peto se o - Club Dep·ortivo Málaga. "iado: Lago do "derbi'.' o printi-
Celta non remachou este domí- pal perxudicado foi 'o·Deportivo, 
nio zonal non foi poi a especial · -No referente . aos ·célticos, ncm ·que · apesar do que pensen ·os 
entrega dos xogadores herculi- . .se tñeen de que queixar. O su- . · seus .xogadores, deu un pa·so 
nos, e nen moito menos .por re- posta penalti do: minuto-74 non- . atrás de cara aé> ascenso direc-
alizar u-n labor defensivo no foi tal. Ben é certo que martín to; e isto rion o dicimos nós,· dio 
centro do campo, senóri pola Lasarte.tirouse coa intención d~. a táboa clasificatória.+ 

bios dispersaban expeditivamen
te a todo tipo de afeizoados sen 
distinción de nengun tipo. Foi 
ese instante o ·que marcou o co
mezo duns fortes enfrentamen
tos que transcenderon o ámbito 
de deportivo para convertérense " 
nun duelo entre a xente e a poli
cia. Se este duelo tiña o seu cen
tro na Avenida do Fragoso: na , 
homóloga da Florida grupos cel
tistas e deportistas protagoniza
ban unha batalla campal na que 
a terceira en discórdia era a poli
cia. Nese mesmo con.texto un 
afeizoado celtista que saía dun 
bar esgrimiu unha pistola neu
mática coa que efectuou doce 
disparos contra membros de 
"Riaior Blues" sen ocasionar 
desgrácias persoais. 

Minutos despois cinco autocares 
coruñeses escoltados pela poli
cia puderon abandonar a cidade 
logo de percorrer un longo perí
metro pola mesma. Asi remata
ban uns enfrentamentos que 
marcan o fito máis negro da re
cente história do fútbol galega. 

Gravísimas incidéncias 

A análise dos acontecimentos 
pon sobre da mesa unha série 
de perguntas , como o feito de 
que o- partido non fose declarado 
de alto risco, cando era sobrada
mente coñecida a asisténcia da 
peña "Riazor Blues", a cal conta 
cun dos máis nutridos historiais 
do fútbol español. Así pois, resul
ta incomprensíbel a colocación 
das afeizóns no campo, situadas 
unha enriba da outra, na invita
ción á violéncia mais descarada 
que se pode imaxinar. Por outra 
parte, o control dos grupos radi
·cais non foi realizádo polo núme
ro de axentes suficiente; esta ca
réncia rematou por ser subsana
da coas típicas medidas represo
ras a grande escala, que lonxe 
de solucionar o problema esten
dérono a un ámbito moito máis 
xeralizado do que realmente era. 
Unha reflexión máis profunda tí

rase do papel qu~ os políticos e 
os dirixentes teñen en todo isto. 
Aos primeiros correspóndelles a 
utilización irresponsábel do seu 
poder para exaltar ás masas. O 
papel xogado por Manuel Soto e 
o seu "leriante" ao longo dos últi
mos tempos colócaos como cul
pábeis directos de parte do 
acontecido. Aos segund s co
rrespóndelles pór fin dentro dos 
seus clubes a todo tipo de 
apoios (cónstanos que os hai) a 
calquera grupo violento. 

Finalmente, urxe unha séria re
flexión ·Sobre o papel desempe
~ado polo fef!ómeno "ultra" na 
sociedade actual. Se as cotidia
nas cargas da policia en Riazor 
non deixaban de s·er un caso illa
do, os acontecimentos do Celta
Deportivo consolidan ao noso 
país der:ttro dos que padecen es
te fenómenó sociolóxico. "Riazor 
Blues" ou "Celtarras" son algo 
máis ca un grupo de rapaces; . 
son a·uténticos grupos organiza- · 
do.~ que galvanizan un sector 
moi importnate da xuventude das 
gran.des cjpades. A sua ideoloxia . 
e as suas actuacións transcen
den o· estritamente deportivo pa
ra consolidarse nun fenómeno 
de protesta social. • 



) 

65 .518. 926 Pesetas · 
POLIDEPORTIVA CUBERTA EN VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (OURENSE) 

PRESUPOSTO: 65.518.926 pesetas. 
PRAZO DE EXECUCIÓN: Doce ( 12) meses. 
CLASIFICACIÓN: Grupo C. categoría e. 

65 .518. 926 Pesetas .. ~~ .. · · 
CONSTRUCCIÓN DA PISTA POLIDEPORTIVA CUBERTA EN SARDOMA MOLEDO, (VIGO). 

PRESUPOSTO: 65.518.926 pesetas. 
PRAZO DE EXECUCIÓN: Doce ( 12) meses: 
CLASIFICACIÓN: Grupo C, categoría e. 

65 .518. 926 Pesetas 
PISTA POLIDEPORTIVA CUBERTA EN BEARIZ COURENSE) 

PRESUPOSTO: 65.518.926 pesetas. 
PRAZO DE EXECUCIÓN: Doce ( 12) meses. 
CLASIFICACIÓN: Grupo C, categoría e. 

65.518.926 Pesetas 
PISTA POLIDEPORJIVA CUBERTA EN CURTIS CA CORUÑA) 

PRESUPOSTO: 65.518.926 pesetas. 
PRAiO DE EXECUCIÓN: Doce. ( 12) meses. 
CLASIFICACIÓN: Grupo C. categoría e. 

: 46.226'. 122 Pesetas · · -. 
CAMPO DE FÚTBOL DE GÁNDARA (FERROL). 

EXPLANACIÓN E EQUIPAMENTO 
PRESUPOSTO: 46.226. 122 pesetas. 
PRAZO DE EXECUCIÓN: Dez ( 10) meses. 
CLASIFICACIÓN: Grupo C. subgrupo: 2, 4, A-1, categoría e. 

. 73.212.972 Pesetas 
PAVILLÓN POLIDEPORTIVO DE SADA (A CORUÑA) 

39 FASE 
PRESUPOSTO: 73.212.972 pesetas. 
PRAZO DE EXECUCIÓN: Doce ( 12) meses. 
CLASIFICACIÓN: Grupo C. categoría e. 

82.863.531 Pesetas 
PAVILLÓN POLIDEPORTIVO NO INSTITUTO DE BACHARELATO DE ELVIÑA (A CORUÑA). 

PRESUPOSTO: 82.863.531 pesetas. 
PRAZO DE EXECUCIÓN: Catorce ( 14) meses. 
CLASIFICACIÓN: Grupo C, subgrupos: 2, 4, categoría e. 

116.162.487 Pesetas 
VELÓD~OMO NO PORRIÑO CPONTEVEDRA). 

PRESUPOSTO: 116.162.487 pesetas: 
PRAZO DE EXECUCIÓN: Doce ( 12) meses. 
CLASIFICACIÓN: Grupo C. subgrupos: 2.' 4. categoría e. 

Augustq Cesar Lendoiro 
Secretario Xeral para o Deporte. 

O proxecto e mailo prego de cláusulas poderán examinarse na 
Sección de Xestión e Obras Deportivas da Secretaría Xeral para o 
Deporte (Praza de Mazarelos, ts- ?antiago), desde ás 10 oto as 14 
horas: O importe do anuncio será por contados adxudicatarios. 

~DEPORTE GAL~GO 
·SECRETARiA XERAL 

PARA O DEPORTE. 

ANOSA~ 
Nº 476-9 DE MAIO DE 1991 11 
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ATEOLOXIA DA LIBERACIÓN 

O sentido e o papel · 
da teoloxia da liberación é 
lucidamente explicado 
polo filósofo Enrique Dussel 
Ambrosini (Mendoza, 
Arxentina. 1934). 
Enrique Dussel, 
quen causou unha grata 
impresión na recente edición 

das Xornadas de Filosófia 
de Pontevedra, 
é un estudoso da ética. 
Para unha ética 
da liberación 
latinoamericana, obra en 

. dous tomos, é precisamente 
un dos seus traballos máis 
citados. 

GALIZA E MUNDO 

Enrique 
Dussel 

'Non hai relixión 
tan crítica 
com·o o· cristiariism.o'· 

• MANUEL VEIGA ' 

Cal é o motivo da enorme impor• 
táncia que está a ter a teoloxia 
da liberación nos procesos de 
cámbio en Latinoamérica? 

'AMERICA LATINA E 
O LUGAR ONDE A 
CONCIENCIA CRISTIA 
ENTRA EN 
CONTRADICION COA 
POBREZA' 

po de comunidades que tivera un 
pensamento tan crítico como foi o 
do profeta de Israel e o cristianis
mo. A maneira de expresarse de 
todas estas culturas tradicionais, 
os exclavos que saen de Exipto, 
as invasións de Israel, era simbóli
c~ é, á vez, mítica, pero cun alto 
grado de racionalización. o mito 
pode voltarse a ler en cada situa
ción, ten polo tanto reinterpreta-
cións. Un texto científico, unívoco, 
con explicacións máis precisas va
le para unha época. Pero con isa 
non digo que Marx esteña agota
d o, Marx ten tamén relecturas, 
porque non se acaba na crítica do 
capitalismo, pero son linguaxes e 

coa conciéncia de que a loita polo textos de distinto nivel. O relixioso 
cámbio é unha esixéncia evanxéli- é máis fácilmente comprensibel. A 
ca. Algo tan simple, pero qwe ten relixión é a quintaeséncia da expe
unha importáncia decisiva, porque riéncia cultural, porque é a rela
o 70% do mundo capitalista que vi- ción co absoluto, polo tanto é aí 
ve na periféria vive mal. Esta é un- onde se cifra a maior capacidade 
ha mensaxe moi forte, mesmo pa- 9e memória dun pavo e de reno
ra os pavos non cristianos, porque vación de si mesmo. O que toca 
se se quere talar dun cristianismo ese núcleo é m.oito mellar com
evanxelizador e misioneiro ten que prendido pola xente, porque a 
ser na liña da teoloxia ·da libera- xente máis simple identifícase.. ne
ción. Un musulman pobre non se se discurno. Lembro unha vez un 
vai convertir por teoloxias dogmáti- seminário entre campesinos en 
cas do pasado, hai que demostrar- Chiapas e uns compañeiros mar
lle que hai unha fe que ten vixéncia xistas talaban da revolución e da 
e que quere cambiar a história. - loita de clase e aqueles campesi

Vixéncia 
de Cristo e de Marx 

ños non· entendían nada. Entón di
xen, miren., nós estamos como Xo
nás no estómago da balea e en
tenderon moi ben e perguntaron 

como era a balea e como funciona 
e isa é o capitalismo. Non hai que 
explicarlle quen é a balea e quen 
é Xonás porque iso sábeno de 
sempre. O símbolo actua de ma
neira inmediata, porque é o pró
prio do povo. As veces pensamos 
nunha pedagoxia para chegar á 
xente sen nos decatar de que no 
noso pavo latinoamericano, coma 
no español, o nível relixioso é o 
que se manexa a cotio. 

A forza da teoloxia da liberación 
está en racionalizar os procesos a 
un nível simbólico popular. Todo 
proceso filosófico necesita abstra
ción e lago mediacións linguísticas 
para chegar á xente e non chega 
nunca. lsto foi advertido xa case 
definitivamente pala esquerda e 
iso é froito da teoloxia da libera
ción. Eu dirialle aos reaccionários, 
conservadores e ao Vaticano que 
non houbo nengunha teoloxia tan 
misioneira no século XX, como a 
teoloxia da liberación, explicoulle a 
médio mundo o que son as cau 
sas. A Unión Soviética mesmo 
abriuse ao problema relixioso non 
hai nen cinco anos grácias á teolo
xia da liberación. 

O Partido Comunista de Cuba 
está a discutir a admisión de 
cristianos. 

Hai anos que se discute, pero ago
ra é xa inevitabel asumir os 

A teoloxia da liberación situase 
dentro-dunha experiéncia cristiana 
no Sul. A única parte do mundo 
cristiano, e nomeadamente católi
co, que está na periféria., que foi 
colónia e que agora ·está a agra
mar, é a América Latina. Este é o 
lugar onde a conciéncia cristiana 
entra en contradición coa pobre
za. Enton faise absolutamente na
tural e móstrase como auténtico, 
como unha esixéncia obxetiva, na 
relixión fundada por Cristo, o pro
b lé m a .do pobre, d.o oprimido. 
Confúcio decía que o orden da 
economia, da cidade, é o funda
mental, o divino, o que hai que 
cumplir. O fundador do cristianis
mo di bienaventurados os pobres, 
é dicer: maldito o orden que ·OS 

produce. É un princípio completa
mente de cámbio. lso en América 
Latina non hai que estudalo, máis 
ben seria ocultar o que aparece. 
O que sucede é que, por un lon
guísimo proceso ideolóxico, un 
podia ler nese evanxélio a pobre- · 
za e non se dar canta ,do que es
taba pasando. A teoloxia da libe
ración fai visíbel esa indixéncia e 
faino ademais grácias a un traba
llo teórico de desmontaxe das in
terpretación s ideolóxicas que 
ocultaban o evanxélio, o cal (cién
cias, reflexións, métodos ... ) é teo
loxia. A partir diso xustifica o com
promiso por ·sair desa situación 

Porq~e a mensaxe de Marx ou .Le
nin que ten cen anos estaria des
fasada e a de Cristo que ten dous 
mil teria que estar de moda? . 

· conflitos . . Claro, hai vint~ anos que 
estamos presionando. E un signo 
do lentos que van os procesos. 

que foi o problema dos cristianos En princípio, coido que é pola \1ir
que tiñan unha. prática política ás . tualidade do símbolo e ainda do 
veces, nos sesenta, revolucioná- mito, no sentido que o explicaba 
ria que pareceria contraditóriá á Paul Riquer ·cando talaba do mito 

A reli.xión 

---------- / na conquista de América 
A FORZA 

· sua fe, até que se empeza a en- adánico. A humanidade ten xa mi
tender que,· pala contra, esa era a lénios e o cristianismo non é o froi
esixénciá e, enton, non só non to de persoas que se dispt.Jxeron 

DATEOLOXIA 
DA LIBERACIÓN ESTÁ 

perden a fe, senón que se tornan así a montalo, senón froito da his- EN RACIONALIZAR 
- cristianos máis decididos, con ex- tória ~niversal, dun proceso que OS PROCESOS · 

periéncia mística e todo. se va1 xestando e que ten un po- . _ _:.._ __ ~-------
der de conciéncia. crítica _do n_iáis A UN NÍVEL 

A teoloxia da liberación o que deu, 
xa que lago, foron bos cristianos 

poderoso que existe. H1stonca-
mente non vexo nengun outro gru- SIMBOLICO PO.PU.LAR 

Agora que se vai celebrar o V 
Centenário da conquista de 
América, hai que lembrar que 
esta se fixo coa cruz e ~ espada, 
con honradas excepcións como 
a de. Bartolomé de las Casas. A 
relixión cristiana parece ser am
bivalente, cunha vertente libera
dora pero tamen outra de claro 
apoio ao guerreiro? 

'fJ.. TEOLOXIA 
DA LIBERACION E 
A PRIMEIRA 
QUE ADOPTA AS 
CIENCIAS SOCIAIS, 
TRABAL LA 
OS DOGMAS COMO 
IDEOLOXIA. 
ISTE VAi SER O 
CAMINO DE TODAS 
AS RELIXIONS 
NO SECULO XXI' 

Certamente. No século XIX a teo
loxia adoptou a história. Houbo un
ha gran crise modernista, porque a 
história entrou en todas partes, até 
a Bíblia é bistórica, os dogmas son 
históricos, non habia nada inamo
vibel, hoxe a história dos dogmas 
estúdase no máis conservador dos 
seminários do mundo. A teoloxia 
da liberación é a primeira teoloxia 
que adopta as ciéncias sociais, tra
.balla os ·dogmas como ideoloxia, 
ve que hai clases e contradicións. 
Este vai ser o camiño de todas as 
relixións no século XXI. Por iso a 
teoloxia da liberación ve o conflito 
e non se escandaliza e decátase . 
de que ten que haber a compren
sión do c1 istiano que ven como 
.conquistador e que xustifica coa 
sua fe e coas bulas do Papa a 
conquista que vai facer. Por supos
to vai ser un xenocídio e vai des
truir unha relixión indíxena. O pro
ceso de evanxelización é un pro~ 
ceso de inculturación, de destru- · 
ción do outro. ·oe todas maneiras, 
posteriormente aquel índio ten que 
mímetizars~. adoptar esa fe e tem-
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GALIZA E MUNDO 

'Os .da periféria somos 
os que sofrimos ~s golpes 
dos sectores máis corrompidos da. lgrexa.' 

As xiras do Papá por diversos do posicións progresistas, por zando e utilizando computadoras. 
paises parecen dar a entender exemplo contra a guerra do Estes grandes escandalas mas-
que existe unha diplomácia vati- Golfo? tran que a lgrexa f!On deberia ter . 
cana paralela á ocidental. É co- estas causas. Se Marzinkus está 
ma se o Papá tivese a función Tamén se poderia explicar á in- ligado á máfia, que estivo, de-
de apagalumes, de amortigua- versa, pensando que a lgrexa ca- mostra a corrupción interna e so-
dor para áreas conflitivas? tólica de Estados Unidos presio- mas os da periféria os que sofri-

nou en Hollyvood, pois sairia be- mas os golpes dese grupo de 
Non creo que fara tan pensado. neficiada ao gañar independéncia xente que seria mellar que desa-
O Papá exerceu a política de to- a respeito do Vaticano. Non creo parecera. Agora vos1ede dirame 
mar contacto directo coas masas nesas interpretacións. O libro é e este señor é católico? Pois cla-
católicas en todo o mundo, pa- coñecido e o tema tamén. O certo ro. E cree na infabilidade? .si 
sando por riba dos bispos e do é que en Roma hai contradicións creo. Por sorte non· está compro-
Vaticano mesmo. Foi unha espé- por temas económicos, o que me metida en todas estas cousas, a 
cie de pastoreo directo, moi po- parece rnoi positivo. O Papá ten última vez que a exerceu foi hai 
pulista, pero é moi difícil porque demasiados empregados, pode- moito tempo. 
non dá o carpo e agora ten que ria reducilos ao 10%, descentrali-
racionalQ máis. Aí vanse criar Voltando a América Latina, houbo 
gravísimos problemas. En Améri- grandes erras da lgrexa desde o 
ca Latina vaise transformar, polo século XVI. Hai algun tempo es-
nomeamento sistemático de bis- crebin un artigo sobre a política 
pos conservadores, nunha lgrexa Vaticana nesta área, publicado en 
conservadora. Vaise poñer freo a Social Compass. Tomei dazaseis 
moitas causas interesantes que casos de política global, empezan-
surxiran do Vaticano e isto por di- . do pala bula fundacional de Ale-
recta responsabilidade dos nún- xandre VI. Cando América Latina 
cios. Por agora non hai cámbios .se emancipa, o Papá Paulo, con-· 
e non creo que os haxa no vin- deaa duas veces e di que hai que 
deito futuro. Será lamentabel pa- obedecer ao .Reí de España: Erras 
ra a própria lgrexa. 'Q PAPA TEN así pode cometelos tamén na Pra-

DEMASIADOS 
za de Manágua, pero son erras fa-

Na película recente O padriño - líbeis, sobre os c~les eu podo di-
111 realízase unha forte crítica EMPREGADOS, cer o que penso: 
ao Vaticano ao que se relacio-
na coa máfia, a conto do suce- PODE RIA Nos temo.s que dicer as causas 
dido coa Lóxia P-2, a Banca 

REDUCILOS AO 10%, 
· como son. Eu digo isto porque 

Ambrosiana e a morte de Xoan podo, son semente un cristiano 
Paulo l. Poderia existir unha in- DESCENTRALIZANDO bautizado. Outros non po·den-por-
tención en Hollyvood e no De-

E UTILIZANDO 
que son sacerdote~ e teñen un 

partamento de Estado en frear problema. A min o· Vaticano nun-
á lgrexa Católica norteamerica- COMPUTADORAS' ca me deu un céntimo, nen o ne-
na que está medrando e toman- cesito. • 
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. A labaza é unha planta her9ácea q~e invade as 

praderías, reducindo a producción de herba, e que 

pode ser tóxica para os animais e as persoas. 

. Abunda nas praderías establecidas en solos 

cultivados ou fértiles. Aparece en primavera e 

xerinina a finais da primavera e verán. Cada planta 

produce moitas sementes, polo que se estende 

r~pidamente co vento, a auga de rega e o esterco do 

gando alimentado con silo ou feno de praderías 

infestadas. 

É, polo tanto, moi importante cando aparecen as 

primeiras plantas, preve-la súa proliferación, 

cortándoas e evitando o seu uso para feno ou silo. Se 

con isto non fose suficiente, e continúan 

reproducíndose, teríase que recorrer a tratamentos 

llerbicidas. 

Record~ que o control da labaza vai aumenta-la 

súa producción de herba e vai evitar enfermidades do 

seu gando. 
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A reciclaxe oferece un _ 
mellar aproveitamento e 
menor impacto ambiental, 
aparte de todas as · 
avantax-es económicas 
resultantés da venda do 
compost medio-
ambientais, de .. 
recuperación de solos 
agrícolas e fo.restais, ~te. 

·GALIZA E MUNDO 

Podemos dic.er que hoxe 
en dia, na Europa e en 
pártes do Estado español 
existe a alternativa da 
reciclaxe e compostaxe 
como alternativa váHda 
económica e 
ecoloxicamente, que 
incluso xeraria máis 
postas de traballo. Neste 

sentido existe un estudo 
de ADEGA de Abril do 90 
apresentado ao 
conselleiro Xosé Cuíña 

-nese mesmo ano que é 
sumamente interesante . . 

· Existe tamén unha 
iniciativa parlamentaria-no 
mesmo sentido 
apreséntada por Pilar 
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García Negro, do grupo 
parlamentario do B.N.G., 
en· Decembro do 90, 
onde se insta ao governo 
Q9-lego a pór · 
en prática . 
un plan de tratamento 
de R.S.U. que contemple 
a. reciclaxe 
e fabricación de compost. 

Na Europa xa· se está a aplicar como alternativa á incineración 

A reCiclaxe de resíduos sólidos 
- 1 

é menos contaminante e máis. rendábel . 
• MANUEL GÓMEZ VALVERDE 

Os Resíduos Sólidos Urbanos -
RSU- teñen unha composición 
média de Matéria orgánica 
(49,21 %), papel-cartón (20%), 
plástico (7%), vidro (7,82%), me
tais como alumínio, ferro, etc. 1 
(4%), pilas e baterías (O, 15%) e 
cutres elementos (11 %). Hoxe 
en dia apreséntanse duas únicas 
alternativas para o seu tratamen
to cu destrución. Vexamos cales: 

A incineración · 

A incineración consiste na com
bustión directa con aire, utilizan
do os resíduos (R.S.U.) como 
combustíbel de baixo contido 
enerxético, complementándose 
con combustíbeis tradicionais, 
sobretodo se se quer ao mesmo 
tempo un aproveitamento da 
enerxia eléctrica, apresentándo
se como unha solución rápida, 
limpa e económica, pero vexa
mos os seus inconvenientes: 

A combustión dun produto tan 
heteroxéneo e variábel produce 
tamén ·produtos de combustión 
variábeis, como compostos de 
nitróxeno, monóxido e dióxido de 
carbono, dióxido de xofre, amo
níaco, cloruro de hidróxeno, etc. 

Se a temperatura do incinerador 

está por riba dos 900ºC (como 
algunha vez acorre), os plásti
cos, pesticidas e vernices que _ 
conteñen os R. S. U. e sobretodo 
os resídu,es industriais, poden 
xerar dioxinas ao arder, e estas 
substáncias son altamente noci
vas. Unha delas, a TCDD, mani
festouse como un potente vene
no na facto.ria química de Seve
so (ltália). 

Se unha incineradora é inxecta
da ádecuadamente con osíxeno 
e se o lixo é ben axitado, os ní
veis de TCDD poden manterse 
baixo mínimos nos fumes. Pero 
poucas incineradoras están equi
padas da necesária tecnoloxia, e 
en calquer caso ninguén sabe se 
este mínimo é seguro. A "ausén
cia de medidas internacionais 
para o control da emisión deixa 
nas mans dos operadores (jas 
Plantas a estimación das medi
das de seguridade a ad9ptar. 

Outros resíduos perigosos son 
os óxidos de chumbo mercúrio e 
selénio, que permanecen nas 
cinzas e que deberán ser verti
dos en perigosas localizacións. 

Por outra banda, a heteroxene(
dade da composición dos R.S.U. 
(agravada se se incorporan resí
duos industriais,. como parece 
pretenderse no caso de Vigo) é 
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difícil que os sistemas de depu
ración garantan a eliminación de 
_toda a composició11 variaábel 
'dos fumes das incineradoras. 

·o reciclado e 
fabricación de Compost . 

Apresenta tre~ posibilida9es· ou 
opcións: 

Opción A: Faise o transporte des 
R.S.U. a un vertedeiro onde se 
procede á separación e armace
nado para mandará reciclaxe (al
go máis do 50%) do papel7cartón, 
vidro, envases de afúmínio, cha
tarra, etc., e o outro case 50%, 
que é a _matéria orgánica, pasala 
á planta de fabricación de com
post, qu.e consi.ste basicamente 
nunha fermentación aeróbia hú
mida (quer dicer, en presenza de 
aire e água), fermentación que se 
pode faer de diversas maneiras e 
pode durar uns quince dias. 

O proceso produce un abono de 
tipo orgánico "Humus" útil para 
usos agrícolas. Téimén é posíbel 
unha utilización da matéria orgá
nica para mediante unha fermen-. 
tación anaeróbia obter un gas 
enerxético, pero esta é moi-to 
menos rendábel. 

porte do lixo faixe a unha palnta · 
de separación mecánica .e auto
mática, onde mediante imáns, ti
tas transportadoras, paleadoras, 
etc., faise a separación do vidro, 
papel1 metais, etc., que se man
dan á reciclaxe. O resto do lixo, 

. quer dicer, o 49% de matéria.or
gánica, trátase ~orno na solución 
A, onde se repetiría todo o refe
rente á planta de compost. · 

-. Opción C: Nesta faríase a recolli
da de resíduos, por separado. 
Esta solución non necesita verte

comparábel ao esterco (.conside
rado desde sempre un ·excelente 
adubo nos campos aglegos), pe
ro superando netame~nte aste. O 
estudo comparativo dá dobre ri
queza en Nitróxeno e Fosfatos e 
trinta e cinco veces máis riqueza 
no contido de cal que .no caso do 
esterco, o que seria moi intere
sante no campo galega, para co
rrexir o ácido, aforrando cartas 
no famoso -encalado no rrnso 
campo, ·aparte.de suministr;u ou
tros nutrintes. 

deiro onde separar, nen planta _Dada a problemática derivada dos 
de separación automática. Oeste incéndios forestais, que nos levan 
tipo de solución hai experiéncias a unha perda de solo fértil, e a de-
en Navarra, Alicante e diversas ficiéncias en cal dos nasos terreas 

: cidades europeas. - agrícolas, a alternativa do ccim-
pos~ seria do ponto de vista ecoló-

A opción C implicaria un maior xico a mello~ posíbel que se pode 
comp0rtamento cívico-social na dar ao tratamento dos R.S.U. 
cidadania ·e polo tanto unha or
ganizacióne infraestrutura so
ciais acompañada de campañas 
de educación e propaganda eco
lóxica que motive a colaboración 
dos cidadáns no proceso. 

As tres opcións anteriores son 
diferentes nas formas de levar o 
produto á reciclaxe, pero coinci- · 
den na fabricación de compost 
ou plantas de compostaxe, e del 
irnos talar. 

O compost debe distribuirse co
mo produto acabado, con análise · 
química (sobretoc,jo en contido 
de l'!letais pesados) para cada 
partida de fermentación, co fin 
de dar· uso agrícola diferenciado, 
segundo o contido deses metais. 
No caso máis desfavorábel de 
que algunhas -partidas tivesen 
contido ~lto eh metais pesadós, 
sempre poderán ser utilizados 
como abonos en floricultura, o 

Opción B: Nesta opción o tráns- . O Compost !3 un abono _orgánico 
· cal quer_dicer que o compost co
mo abono non ten desperdício. + 

( 

VISIÓN POLACA DA SOCIEDADE MUNDIAL 

Das tres encíclicas so~iais do papa actual, 
esta e Sollicitudo reí socia/is son as duas 
mais extensas,ambíguas e mais caracte
risticas de Xoan Pualo 11. Laborem exer
cens mantiña ampla conexión con Xoan 
XXIII e Paulo VI, estas non. 

Centesimus Annus (CA) consta de seis 
capítulos. Céntrase en tres temas: un ha 
relectura da Rerum novarum de León XIII, 
a anális·e das mutacións posteriores a 
aquela encíclica e a doutrina social da 
lgrexa neste momento. 

Xoan Paulo le a Rerun Novarum non des- · 
de u nha hermenéutica histórica, senón 
desde a finalidade de recuperación do ma
xistério. Reinterpreta desde os, seus códi
gos' e séntese á gusto na ''tradición social" 
de León XIII e de Pio XI, mellar qlle na de 
Xoan XXIII e de Paulo. VI. Non debemos 
esaxerar as distáncias, pero a tqnalidade é 
distinta. Da análise dos acontecementos 

· deste século o mesmo Papa se coida ben 
de reducir a valoración: "tal examen non 

_ pretende dar xÚizos definitivos; xa que de 
por si non . atinxe ao ámbito específicp do 
maxistério"(lnt. ·a ).Pero"é neste sector ·on~ 
de -Xoan Paulo.~amosa, mais libremente; a 
sua .particular visión da . realidade social. 
Miremos un punto clarificador: 

"Non se pode esquecer que a cris·e funda-. 
mental dos sistem~s. que pretenden ser 

/ 

FRANCISCO CARBALLO 

expresión do goberno e, o que é mais, da 
dictadura do proletariado, da comezo . co
as grandes revoltas habidas en Pdlónia 
no neme de solidaridade. Son as moitedu
mes dos traballadores as que desautori
zan a ideoloxía, que pretende ser a sua 
voz; son elas as que atopan e como se 
descubrisen de novo expresións e princi-

. píos da doctrina social da lgrexa, partindo 
da experiéncia, vívida e difícil , do traba!lo_ 
e da opresión." · · 

talismo" se entende ·un sistema económi- --
-co que recoñece o papel fundamental e · 
positivo da empresa, do mercado, da pro- · 
piedade privada e da coriseguinte respon
sabilidade para os médios de producción, 
da libre criatividade no sector da econo
mia, a resposta é positiva, ·inda que qui
zais seria mais ·apropiado talar de "econo.
m ia de mercado", ou .simplemente de 
"economia libre'!. Pero si por- "capitalismo'" 
se entande un sistema no que a liberdade; 
no ·ámbito económico,. non -está encadrada 

nas de subliñar. Asi: "O segundo factor de 
crise é, en verdade,a ineficácia do sistema 
económico,o cal non ha de considerarse 
como un problema· puramente técnico, se
nón mais ben como consecuéncia da vio
lación dos direitos humanos á iniciativa, .á 
propriedade e á liberdade no sector da 
economía. A este aspecto hai que asociar 
nun segundo momento a dimensión cultu
ral e nacional . Ñon é posíbel comprender 

nun sólido contexto xurídico . que a peña 
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ªºservicio da liberda~e humana integral e 

o home corisiderandoo unilateralmente a ' 
partir do sector da economía, nen é posí
bel définilQ simplemente tomando como 

. base .. a sua· perténcia a unha clase sociaL . 
. As culturas das diversas nacións son, no 

fondQ, outras tantas maneiras diversas de 
plantexar a pregunta acerca c;1o sentídc da 
existéncia persoal. Cando esta pregunta· é 
eliminada, corrómpense a cultura e a vida 
moral das nacións. Por iso; a loita pala de
fensa do traballo uniuse. sempre esponta
nemente á loita pala cultura e polos direi
tos nacionais" (11,24-A): 

_ a considere como unha particular dimen-
R ÉSAL TÁ A-IMPORTANCIA sión da mesma, cuxo ce·ntro é etico e reli-

DAS 
.CULTURAS xioso, entón a resposta é absolutamente 

-------------~ ·. n~gativa" (IV,42-2). 

NACIQNAIS E:st~ formulación .dout.rinal parécelles a 
moitos unha lexitimacióri do "keinesianis
mo";' a outros, uriha aproximación á so
cialdemocrácia .Non obstante a encíclica 
afirma claramente: -

· A parte 'doctrinal da encíclica.exprésase --. . . Pode~íamos seguer-.subliñando cóntidos. 
directamete nos capítulos _IV-VI. Como na "A . lgrexa non ten modelos para propoñer. _ Cabe, eci...:lodo caso, ?firmar que o maxis-
Rerum Novarum) o socialismo é o.inimigo Os modelos reais e verdadeiramente efica- , .t.érió -ponfüfcio sobre 1emas sociais -faise· 
a desautorizar tanto como ideoloxia como e.s, , poden nacer sementé das diversas si- mais plural. · Hai nel tres círculos a sobre-

. no seu devír histórico .como sistema eco- '-· tuacións históricas, grácias ao estarzo de escreber: o de León XUI, o ~e Xqan ~XIII 
nómicosocial. Hai tamén unha desautori- · todos os -re$pansabeis que afronten. os . ·e este dé Paulq !l. Son: círculos que ~e 
zacíón nídia da. ideoloxia · "radical ca.pita- problemas ·concretos en todos os seus as- . xustapón sen identi.fi~a-~se: · acláranse mu
lista" polo seu materialismo (IV,42-3). Pero :-pectas sociais, económicos, políticos e cul- ~ . tl,lamente e resaltan , cada.vez mais. nidia-
º sistema social consegue na doctrinal turais que se relacinan entre si __ (IV,43-a)". · mente, os-niveis de análise e a funciona~i-
papal amplas matizacións: "Se por "capi- Por fi~, hai nesta encíclica afirmacións dig- dade de cada quen. · + 

- · 

_,, -·- . 



. _..,, 

IJ. 

-· 

-. 

Empresa Xornallatica Editora: Promocións éulturais Galegas. 

Con~ello de Adminlatracl6n. Presidente: Fr~ncisco Carballo. Vlce
Preeidente: Antón Femández Sánchez. Conaelleiro Delegado: Xosé 
Femández Puga. Secretário: Pancho Torrente. Vogais: Modesto Solla, . 

· Manuel ve1ga. Fernando Cuñarro, Cesáreo Sánchez. Pancho Torrente.Xose 
Mª Dobarro. Xosé M• Salgado, Norberto Tabarés, Cartos XoMn Diaz e 
Xoaqu in Acosta. · · PERIODICO GALEGO s ·EMANAL 

D~seño Gráfico e Montaxe: X~selo Taboada. Guillermo Gómez. C.arlos 
Soaxe. 
Fotomecf!nica: Ramón Brea Salgueiro 

Corrección Lingülstica: Femando Carballa. 

P~blicidade: Xosé Fernández Puga (Director) . Juan Lóuzán (Madrid· Tell.: 
91-467 31 33) . . , ' 

Director. Alfonso Eiré López. 
Redacción: Gustavo Luca de Tena . Manuel Veiga. Xan Carballa. 

Braxe (Lugo) . Xavier Fernandez Mateo (Ourense), Manuel Carball ldo 
(Madrid) . • 

Música: Xoán M. Estévez. Xico Peña, Xoán M. Carreira. Arte: Fernando 
Ferro, Fernando M. Vilanova, Xavier Seoarie, L. Casado Cadarso. Cine; 

• Suscripci6ns: Blanca Costas. 
Promoción: César P'azos. 

Correspondentes: Antón Prieto. Migu,el Rodriguez Bertojo (A Coruña). Loi.s 
Castro (Ourense). Xosé Manuel Pérez (Compostela). Encique Sanfiz, Maria 
Xesús Arias (Ferrol), Francisco Arrizado (lugo). Xosé Castm Ratón . 
(Vi lagarc1a). Xavier Canosa (Bergantiños) . Antón Malde (As Mariñas). Anxel 
Rosende (Ortegal). Desiderio Martinez Silva (Daza) , X.M. Suárez Estévez (O 
Condado Baixo). Thierry Lorenzo (0 Condado Alto), Mont$e Álvarez (Baixo 
Miño). Hernán Naval (A Mariña). X. López 'íémez (0 Bierzo), Gustavo 
Decampo (Valdeorras), Pablo Naseiro (farra Cha), Xosé Carlos Villar (O 
Barbanza Norte). X. M. Santiago Cagigao (0 Barbanza Sul), Manuel Diaz 

Colaboradores: Manuel Hartas Vilanova. Antón Baamonde, Manuel Rivas , 
Margarita Ledo Andión,. Xosé A. Gaciño, Xurxo Estévez. Xesus Vega. César 
Varela, Xosé M. Salgado. Susb Piñeiro, Domingos Pneto, Alfonso R1vas, 
Vitar Vaqueiro, Antón Mascato, Manuel Lueiro Rey. Francisco A. Vidal. 
Carlos Oliveire, M. Forcadela, X.L. Iglesias. Internacional: Xulio Rios. 
Fernando Carballa. Mariano Aguirre , Carlos Taibo. Manuel Vilar, Eric 
Ducheteáu, Carlos Duram. Xesus Cambre Mariño. Begoña Moa. Juan Carlos 
M. Betelu. Ecoloxia: M. Chouza, R: Cid, Chus Bello. Deportes:. A.Rivera. 

Gonzalo Vilas. Celso López. Televisión: Alexanclre Banhos. Arquitectura: _ 
·Plácido Lizancos. Hisiória: Francisco Carballo, Anselmo L. Carreira, Xesus 
Torres. 

Dirección e Administración: Rua Pontevedra, 4.5• (36201 Vigo) • 
Apartado de Correos 1371 (36280 Vigo) - Teléfonos: Administración , ' 

Fo'togratla: Ánxel Iglesias, Chus Garcia. ·Mancho Rama, X. Marra, Che.'X. 
M. Fontán, X.L. Diaz, Nelson Gómez, Mancho Iglesias, Alexandra Diaz, Xosé 
Luis Suárez Caoal, Manuel Sendón, Tino Viz, Xosé M. Albán, Delmi Álvarez. 
Tachi 'castro , Voz Noticias. ' 

Suscripcións e Publicidade (986) 43 38 30 Redacción (986) 43 38, 86, Fax 
(986) 43 36 24. 

Imprenta: E.C. C-3 1958. 

Dep6sito Legal: C-963-1977. 

ISsN: 02-13-3105. 

. (Melide). Xosé Ramón Castro (0 Carb'alliño), Xavier Castellanos (A Estrada). 
• Pepe Aei. Joseba Macias (Euskadi) , Alberto Cruz, Teresa Toda(Madrid). 

Joan Retana (Barcelona). Maribel Lugilde (Asturias). Gon~alo Nuno (Porto). 
D~portes : Victor Miguez (Santiago). Rodolfo Dacuña (Vigo). Cultura: Lino 

Humor: Xesus Campos, X.X. Piñeiro Cachón. Psicofoxia: M. Fernandez 
e1anco. Libros: Xesus González·G?mez, Xosé M. Eiré, Miro Villar, Miguel 
Yijzquez Freire. Xosé M. Millán, J.A.M .. Xaqujn Agulla, Bernardino Graña. 

Ilustración; X osé Lois, Pepe Carreiro.' Cali, Calros Silvar, Ferreiro, Feto, 
Xu lio Gaioso. Anxo Baranga, Tokio. Hermida. 

Axéncias : Novosti , ADN, Prensa Latina. 

A NOSA TERRA non se identifica necesariamente coa artign~ de 
opinión pu1>1icado•. nas suas páxinas respeitando • independéncia 
dos seus autores¡ non se mantén correspondéncla sobre orixlnais 
non solicitados. Está permitida a reproducl6n sempre que se cite a 
procecléncia. 

CART~S 
ACIDENTE 

Cando á un traballador lfe tronza 
a vida un acidente de traballo, 
nengun poder se sobresalta: é 
un gaxe do ofício, unha baixa 
que se supre por unha alta. E 
sempre adoita a ser rotina a 
mesma crueldade: o seguro re
gatea, regatea a empresa; e os 

':·xulgados ben veces parecerán 
eles adredemente descoidados. 
É o caso que denunEiamos: . 

O 3/3/88, ao nosO compañeiro 
Xosé Seoane Salmonte tronzou
JlQ en FINSA un carro mecáni
co. ·van alá tres anos, e as 'cir
cunstáncias da sua morte se
guen non claras. Ser.á que ten a. 

· xustiza máis dunha velocidade? 
As imaxes contundentes dos su
ceses de Larin contrastan coa 
lentitude da xustiza no caso que. 
denunciamos. 

Os letrados donoso Sindicato in
teresaron mil veces a dilixér:icia 

·do xulgado, ·e foron desouvidos 
outra~ tantas. 

Asistíndolles ·aos avogados o di
reito a dispar do expediente por 
5 dias como máximo, o custódio 
do expediente de.ste caso per
mite que o mesmo leve nas 
mans do avogado da outra parte 
perta dun ano: desde o 10 de 
Maio de 1990. 
(Obviamente, as responsabilida
des so·n ·unhas ou outras de ha
ber ou non neglixéncia compro-
bada). · 

Por isa, denunciamos o descaído 
notório ·na · custódia ..e instamos 
con pública preocupación ao 
xuíz do Xulgado nº 2 dos de. 
Santiago a que sinale de por 
vez data para a vista da causa. 

FEDERACION DE CONSTRUCIÓN E 
MADEIRA DE CC.00 .. DA G~ALIZA. 

A XAVIER ALCALÁ 

Surprendente "resposta" a de 
Xavier Alcalá en El Correo Galle
go do 24.1.91 pasado, vencella
da ao meu artigo asinado con. o · 
alter ego Benxa S. Calvo e publi
caqo en A Nosa Terra. do 7 da
quél mes. Tantas, tantísimas 
causas deixa no ar X.A. que 
mais· lle valera calar para non · 
seguir a dar que pensar. Mas, 
pode evitalo? Nada significativo 
conta das "vaguedades" ·do últi
mo prémio Blanco-Amor, a se 
perder, como sempre, a talar de 
si próprio ... 

Desviador resulta o Alcalá ao 
querer implicar o Correo Gallego 
no meu artigo; cousa que. nunca 
eu fixen, e xusto por non o facer 
foi que non .citéi ese diário polo 
nome, para deixa-lo limpiño, co
mo penso que merece, vítima 

· acaso da inconsciente dos inte
reses publicitários de XA. A 
quen si me referin fo_i a un indiví
duo con asinatura, nomeada
mente ao próprio 'Alcalá. Por 
non saber calar. Mais .desviador 
ainda resulta o inculpar A Nosa 
Terra por aquilo que eu asino. 
Boa cancha deu este semanário· 
ao XA para anunciar aos ·Vinte 
ventas que lle roubaran o Blan
co-Amor. O meu escrito era, por 
se ainda non se inteirou, un ata-

XOSÉ LOIS 

que persa.al. Ao que resposta 
sen forza. Dá que pensar. 

Na rnatogueira de eu, me, min, 
meu miña 's inclue nada menos . 
que catre auto-referéncias a li
bros seus~ sen a penas vir a con·
to: duas explicitan que es.es li
bros deben ler-se. A deformazón 
profisional de vendedor (nen por 

. 2, nen por 100 nen por 50 ... ) le
va ao Alcalá a titular Scórpió un 
"artigo" que nada ten a ver co ro
mance de D. Ricardo Carvalho 
Calero. Nor:i parece ser outra a 
actividade de XA. Mas non para 
vender libros, senón para se ve
der a si próptio, a própria- imaxe. 
A suas "vaidades, que se vende 
con ca1qu,era: ortografía''. Se ca
dra é iso o que o impede estar 
caladiño cando deberá. · 

En cantas causas o delata a sua 
imprudéncia, 6 afán de figurar: 
f.:Aira que chamar _baboso desin
formado a Don.Manuel Riyeiro ... -
!!! Todb porque o acusou de pla
xiador. Recoñece non saber se 
antes· do 'tallo talara do prémio 
Blanco-Amor co futuro ·editor ... E 
na sua "resposta" vai e admite 
que xa coñecia de antes non só 
o texto, senón a persoa de Va-

FE DE ERRATAS 

No artigo publicado no núme.:. 
ro anterior, "lsl.amismo e Mo
dernidade: unha alfada desde 
dentro" de Miguel Vázquez 
J=reire, produciuse unha erra
ta que . mudaba o sentido do 
.artigo. O texto completo das 
últimas . liñas é 'como segue: 
"A pregunta dé Djai't; ainda 
que sen resposta, e procurán
doa desde categorías e análi
ses que non sempre compar
timos, semella máis aberta á · 
posibilidade de inventar alter
nativas· tanto á fría racionali
dade tecnocrática, como ás 
quentes e alienantes mitoloxí- ' 
as teocráticas'-'. + 

lentin Carrera .... Tan ben ficaba 
de boca calada!!! CD'ntra o Ca
. rrera nada vai: sé lle traduciron 
-imperfeitamente- o _texto, ~so é 
cousa del cola tradutor/a. Mas 
en absoluto creo a desculpa do 
Alcalá, de a novela ser coñecida 
antes do concurso. 

Contado, ;,:¡xudemos .ao XA. a fi
gurar de novo no.s papeis citan
do ·nós tamén un seu libro, a in 
Tertúlia. Pretende que por el sai
bamos do seu trato con Blanco
.Amor. E: non deixou escrito o 

· · autor que ninguén debe ali iden
tificar-se se non sai con nome e 
apelidos? Hoxe resulta que a el 

·si debemos recoñece-lo como in
terlocutor da idealizada, miúda e 
insubstancial aparizón de . D. 

· Eduardo. Non creo que lle de
prendera causa nengunha, e ob
viamente non a contera língua a 
tempo. Pois de aquela, duras e 
maduras: personalizando no Al
calá as envexas e raposadas do 
protagonista, · quen ademais se 
recoñece plaxiador, é como de
bemos ler .o seu rol competitivo e 
descalificador nos prémios lite
raios? Esa des Tertúlia, ou vale 
para . todo e é un libelo, ou non 
vale para nada. Interpretamos á 
sua luz o papel do XA no pasado 
prémio Blanco-Amor, ou só o 
que a el lle convén?: autocitar-se 
e figurar a calquer custo. Debe
mos atapar na in Tertúlia o autor 
de Póla Irlandesa?: "ollas de sa
po", "pestosa", plaxiador de Cor
tázar, "un vivo que veu disposto 

· a medrar, con recomendacións 
para as vacas sagradas". Cando 
o XA nos di que ese texto "é. 
doutro amigo" escarana-nos a ri
sa. E a sua única mentira? 

Ben sabemos que O XA só tiña 
un voto. E moitá lábia. Que usou 
pan~ escreber 'tanta inconvenién
cia. Un vendedor- nato como o 
senhor ben pode convencer 
dous ou tres· mais para mercaren 
un produto', cantimais se é bo. 
Só ·cuestión de tempo'. Dá o Al
cálá impertinente notícia sobre 

tres membros dun pretérito xúri. 
do Prémio Blanco-Amor que, 
sempre segundo si próprio, o ve
taran. Oferece-nola para que 
deixe dé s-er impertinente se a 
aplicamos á última edizóri? Na
da rios conta a sua "resposta" 
defer:isiva sobre certas formas 
de literatura e intereses edito-· 
riais; que viñan senda suxeito do 
"errático" texto que eu asino. E 
lago, rapaz? 

Mas, despois de todo, a cantas 
das miñas dúvidas no-artigo de A 
Nosa Terra dá o XA satisfazn? A 
algunha ... ? A que ven tanto expli ~ 
car nimiedades se nada tiver do . 
que se desculpar? Aquí segue 
sen se esclarecer quen filtrou a 
un digno diário nomes exactos 
tres días antes do fallo. E como 
tiña xa ese coñe.cimento. 

As causas do Alcalá venden-se 
ben. Eu hai moito· que non as 
merco, meu ledo vendedor. Que 
en literatura xuvenil só leo os 
clásicos; Os seus éxtra-literários 
métodos de autopromozón son 
eficaces ("xente, morbosa, bus
cando identificar persoas ( ... ) es
gotando a edición ( .... )". Oferezo
lle este texto, para que siga a 
promocionar á marxe da creati
vidade. Como desde os tempos 
fenecidos do Do Barro. Polo mo
mento non me debe nada. Mas 
estas axudas acaban aqúi. Es
creba, escreba canto queira. Xa 
llo lerán os meniniños. 

Verbo de Don Vicente Aráguas, 
fai moi ben en cabrear-se se ere 
que o meu artigo en ANT poñia 
en xuíio a sua honestidade no 
Prémio Blanco-Amor. Mas non a 
puxo. Pensando moito na sua 
honradez é que foi escrito por 
que, en efeito, concorreu e, para 
preservar o anonimato da sua 
novela, . asinou con pseudónimo. 
Pode pensar que se trata de un
ha perrencha, non tan virulenta 
como a do Alcalá a dicer que lle 
roubaran o Blanco -Amor. Só 
que aqui a irregularidade fica 
descrita e incontestada. Fai Don 
Vicente moi mal, xa que logo, en 
mencionar "luz e taquígrafos". 
Que os taquígrafos se. adianta-. 
ron tres dias. Chame Don Vicen
te badulaque e asigne a ruín 
conducta a quen _falou de mais 
na prensa, e aos que o fixeron 
antes de tempo. 

XOAN IGNACIO TAIBO 
(A Coruf\a) · 

MAIS SOBRE O OPUS 

Desde que a fins dos 40 e pri
meir.qs. dos 50 deÍxei de.rexir "El 
Pueblo Gallego" ao cal tirei o xu
go e as trechas e puxen na ca
beceira "Al servicio de los intere
ses de Galicia", con gran inco
modo de Solis, Governador de 
Pontevedra, case non leo a 
prensa de Vigo. Son xa vello. 

Uns amigos· entregáronme foto
cópia da tua despistada e mal 
tratada información sobre o 
"Opus Dei" , na .cal aparezo eu , 
con grande sorpresa pola miña 
parte . . Isa do "vicário" é unha co
ña mariñeira. Non tedes idea, pe
ro fíxome rir polo vaso despiste. 

Vexo no voso número de 25 de 
Abril que a Oficina de Informa-. 
ción da Prelatura do Opus Dei, 
en Santiago, xa vos aclarou al
gunhas ideas. 

Non obstante a esta aclaración e 
en ''turno de alusións" xa sabes 
que se algun dia ves pola Coru
ña con moito gosto che falarei do 
Opus Dei. Contestarei a todas as 
tuas perguntas e os dous asina
remos o t~xto . Asi non tes pro
blemas de falta de veracidade, 
nen eu de que se sigan, na tua 
ambiciosa empresa xornalística, 
decindo parvadas que non c;:o
rresponden nen nun 90% á reali
dade. Xa sabes que en boa teo
ria xornalística a verdade a mé
dias, falta á verdade e ao rigor 
informativo. 

Perdoa que non che escreba en 
galega. Podo facelo, pero como 
bon galeguista estou buscando -
ecoloxicamente- os meus an
cestros e atópome que antes 
que en galega, nesta terra tala
mos en latin, e escreberche en 
latin -tamén podo facelo- paré
ceme unha "boutade", galicismo 
que non existe eri latín, pero que 
se está introducindo no galega. 
Penso en castellano e non me 
gasta traducir cando falo ou es- 1 

erebo, como fan alguns politicos 
e galeguistas. 

TOMAS RODRIGUEZ-SABIO SANCHEZ 
(A Coruf'la) 

Nota da redación: Como é de
ducíbel do texto anterior o orixi
nal foinos remitido -en castellano. 

PROMOCIÓNS CULTURAIS .GALEGAS S.A. 

Convócase Xunta .Xera Ordinária de ·accionistas da cómpañia 
mercantil "Promocións Culturais Galegas S.A." o Venres 24 de 
Maio de 1991, ás 16,30 horas, en primeira convocotório . En se
gunda e definitiva o S.ábado 25 ás 16,30 h. no local da Asocia
ción Cultural de Vigo, lópez de Neiro 22-1 9 B, de acorde co se-
guint~ orde do dio: · · 

1. Aprobación do balance, da memória e da conta de per-
das e ganáncias. · 
2, Renovación dun téréio dos administradores. 
3. ·Ampliación de capital. 
4. V6rios .. Rogos e perguntas. 

Vigo, 5 de Abril do 1991 . 

Ó.Presidente do Consello de·Aaministración. 
- Asinado: Francisco Carballo 



ANOSATERRA G .. o u1e1r 
CULTURAL 

Morreu Femandolglésias Tacho/as, 
o galego que naceu actor 
Estaba emigrado na Arxentina desde babia 62 anos 
•x.c. 

O día 7 de Maio morria 
en Buenos Aires, onde 
residía desde hai máis de 
sesenta anos, o actor 
galego Femando Iglésias, 
coñecido cariñosamente 
como Tacholas. Era unha 

No verán de 1987 Fernando lglé-
ia concedía11e a un xomali ta de 

A Nasa Terra, A n.to l glésias Cal
vo, unha extensa entrevista na que 
percorria toda a ua biografía e as 

ua experiéncia , ante de mar
char á emigración con vinte anos, 
e logo na Arxentina onde e con
verteu nunha da figura do elenco 
teatral da Plata. Del dixo o director 
do Actor's Studio, Lee Stras berg 
que nacera actor. Precisamente ne-
a conver a perguntábamoslle por 

aquela anécdota maior. "Para min 
aquelo foi o Óscar, de de logo. A 
Stras berg trouxérono a Buenos 
Aire no 1970. Eu e taba traba
llando nunha obra e anunciaron as 
cla e de Strassberg, que eran para 
actores, directore e xentes do tea
tro. Rabia 600 per oas e Stras berg 
queria ver representadas diferentes 
cena , teatro clásico obretodo, e 
había que anotarse previamente. 
Eu non tiña oportunidade de bus
car un compañeiro e anoteime cun 
monólogo. Pedin un caixón só para 
acompañarme en cena. Strassberg 
pediume que o repetira improvi-
ando obre o tema. Tiven un mo

mento feliz e a xente reiu e aplau
diu. O maestro e a ua muller viñe
ron onda min a apertarrne e bicar
me e teminou decindo que eu era 
un actor nato. De de e e día ainda 
topo xente que me di, Eu estaba 
cando o de Strassberg . Quedo u co
mo un mito. Ano de poi nunha 
entrevi ta Stra berg volviame a 
honrar nunha entreví ta, lembro a 
un vello actor arxentino, Tachola , 
que fixo un exercfcio tremendo!! . 
Por i o digo que aq uelo foi para 
mino Ó car". 

La Patagónia Rebelde 

A e tea de títul o que protagoni
zou este actor ouren án no cine ar
xentino ten o eu ponto culminante 
co eu papel en La Patagónia Re
belde . Unha película que precisa
mente narra un dos máis heroicos 
epi sódios do movimento obreiro 
arxentino , dirixido tamén por un 
galeg oanarquista, o gallego Soto. 
O total de filmes que o noso com
patriota protagonizou superou os 
50 títulos e innumerábeis obras de 
teatro, en castelán e por suposto en 
galego, "Gañei diñeiro co teatro en 
castelán pero na cousa galega non 
vivin do teatro. Nunca vivin da co
lectividade. Tiña sempre un traba
llo aparte: fun corredor de Martini
Rossi até o 1953 no que me bota
ron por defender aos companeiros, 
fun cobrador do Centro Galego e 
fun asaltado -o primeiro que asal
taban daquela porque hoxe xa non 
hai cobrador que non fose asalta
do-, e outros traballos. Rexeitei pa
peís que oferecian pero na causa 
ga1ega era o amo: No teatro· nacio
nal nalgun caso fixen emendas e 
aceitáromas, porque neste ambente 
hai unha disciplina férrea e nengun 
director é quen de mudar nen unha 

1 
das grandes figuras do 
teatro galego e foi 
esquecido polas 
institucióris que están 
obrigadas a resgatar a 
memória de Galiza. 
Tacholas foi o primeiro 
en representar Os vellos 
non deben namorarse e 

colaborou estreitamente 
con Daniel Varela Buxán 
de quen continuou o labor 
·na Arxentina cando o 
regreso do pm:1tevedrés á. 
terra. O seu currículo 
inclue obras de teatro e 
películas da importáncia, 
no cine arxentino, de La 

Femando lglésias Tacho/as protagonizou máis de 50 películas na Arxentina. 

coma. Eu no Crack, na primeira 
obra importante que fixen no teatro 
arxentino, mudei cousas e pedin 
cárnbios que afina! acederon, refe
rida á forma de representar os pa
pei do galegos". 

E pec ia lm ente preoc up ado por 
dign ificar ao persoaxes galegos 
na obra que representou Tatho
las daba a sua opinión sobre a di
rección que debía tom ar o teatro 
galego actual, ainda manifestando 
unha falta de información sobre o 
que e taba a facer, "Antes de
fendia que o teatro galego tiña que 

ter ambente rura1 e mariñeiro, pero 
hoxe hai tamén indústria, medra
ron as cidades e a temática am- · 
pl iouse. Pero sobre as cousas e os 
temas de hoxe pódese facer un tea
tro directo, no que non haxa que 
estar adiv iñando permanentemen
te. Eu penso que o público non ten 
por que estar perguntándose que é 
o que quer dicerse. O símbolo hai 
quen o entende e quen non. Por iso 
me gustaba tanto Varela Buxán. 
Quizais hoxe estexan obsoletas as 
suas obras pero daquela non o eran 
porque unian aos paisanos, facían
lle lembrar á Terra e a xente víase 

Patag6nia Rebelde. En 
todos estes anos, e apesar 
de que se recfamou desde 
cii'f erentes instáncias, non 
lle foi concedido nengun 
galardón ·nen a TV 
programou nengun ciclo 
sobre a sua obra. Quizais 
agora alguén lembre. 

retratad_a con total dignidade". 

Gale o e galeguista 

Fernando lglésias lembraba na con
versación que publicábamos no nú
mero 322 de ANT o seu comezo 
naquela Arxentina dos anos 20, "vi
ña coa ilusión de coñecer aos meus 
país e as miñas seis irrnás nacidas 
acá. Eu quedara én Ourense co meu 
abó e a·aboa morreu no 1921. Rece
bia todas as semanas un paquete de 
.revistas desde Arxentina e tiven un
ha gran ilusión por ir alá, pero con 
medo de coñecer a meu pai e que 

MEMÓRIA DUN ACTOR 

A morte de Femando lglésias Ta
cho/as en Buenos Aires é o sím
bolo do esquecemento en que as 
autoridades da Xunta, as de agora 
e tod.as as anteriores, teñen á nosa 
emigración cando non representa 
un imediato rédito político ou 
cando supón deixar en evidéncia 
a incoeréncia e .a falta de dignida
de.Se ·se trata de premiar a fideli
dade a un compromiso moral, so
cial e político coa causa de Gali
cia, a Xunta fai mútis polo foro. 
De Ta cho/as ninguén se quixo 
acordar cando as medallas Caste
lao supuñan algo. Femando lglé
sias foi o noso actor principal e ·o 
feíto de que . durante máis de 60 
'ano& viviFa en Arxentina, abriga
do polo exílio da emigración e 
polo outro, non lle tira chisca de 
mérito ao seu compromiso. co tea-

XAN CARBALLA 

tro galego. 

Animador incansábel da colectivi
dade galega, comprometido con 
todos os actos que defendian a 
dignidade de Galiza, Tacho/as, 
tampouco foi reivindi~ado e axu
dado coa chegada da autonomía e 
a criación de organismos específi
camente dirixidos a potenciar a 
preséncia da nosa cultura e a me
mória dun país e eran moitos os 
aétores e actrices galegas que non 
sabían nen sequer o seu nome. 
Precisamente· estes días saía un 
traballo da Escala Dramática Ga
lega reivindicando a sua memória. 
Lembrarase· alguén agora das suas 
películas -sobranceando o papel 

- principal de A Patagonia rebelde 
- para exibir un ciclo escollido das 
mesmas? Algun programa cultu-

ral lle será adicado? Será dignifi
cada como merece a sua memó
ria? Será homenaxeado agora? 

No 1987 concedeulle a A NOSA 
TERRA unha entrevista en Bue
nos Aires. Dous anos despois qui
xemos que leinbrara, con. Rosa 
Puente, a sua actividade perto de 
Castelao. Non foi posíbe1 xa. 
Agora gardarnos para nós a emo
ción e a brillantez con que, no 
médio daquela entrevista, ilustra
ba a resposta cun fermoso recita
do de Curros Enríquez, o orgullo 
con que contaba os elóxios de Lee 
Strasberg, a lembranza respeitosa 
dos seus maiores políticos: de Bó
veda, de Castelao, de Otero. ·Mo
rreu Tacho/as e a sua memória de 
actor e emigrante tinxe de azul á 
bandeira de Galicia. + 

Quen seguro non o 
esqueceu e levarao 
sempre no corazón é a 
comunidade galega na 
Arxentina. 

Nº 476 

Con Tacholas morreu. un 
símbolo limpo dos 
traballadores galegos . 
na emigración. 

fose un daqueles chés que chegaba 
falando castrapo, porque eu xa me 
sentía moi galego, vivía desde neno 
nun ambente galego. O medo era 
ver un paifoco daque1es que chega
ban con dentes de ouro, falando mal 
e facendo o ridículo , e encontrei 
que meu pai'me abraza en galego, 
Pequeno! ! e .con meu abó que che
gou tamén a Buenos Aires cos seus 
máis de oitenta anos. Son anécdotas 
tan emotivas que poden parecer in
ventadas". 

Tacholas comezou moi novo os 
seus contactos cos galeguistas , 
coñeceu ás grandes figuras daquel 
brillante exí1io americano, Caste
lao, Blanco Amor, Suárez Pkallo, · 
Núñez Bua , Manuel- Puente, .. . 
"Empezando por meu pai todos 
o.s ourensanos er an galeguistas e 
as festas que se facian eran a be
neficio das escalas de Galicia. A 
Escola Laica de Ourense era sos
tida pola Sociedade Orensana de 
aquí. Cando empezou a guera 
xuntáronse un fato de entidades 
ourensáns e formaron o chamado 
Comité Orensano Leal, que foi o 
que máis traballou a prol da Re
pública e eu din innumerábeis re
presentacións desinteresadas. Alá 
daban a vida, aquí só podíamos 
dar o noso témpo". 

Tachoias volveu a Galiza no 1975 
por unhas semanas. Daquela en
trou en contacto coa xente do Tea
tro · Circo e recebeu a homenaxe 
que organizaron Luis Seoane e 
Diaz Pard0. Galiza quedou desde 
entón cunha débeda ·pendente con 
este home de voz entrecortada e 
emocionante. + 
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Di que foi empuxado moi 
cedo á confrontación-da 
existencia recollendo 
influenzas de Charles 
Chaplin, amais da "risa 
que suscita o tráxico, e a 
compaixón", os museus e 
a pintura tamén foron 

parte dun conceito 
artístico da vida que . 
incidiron na laboura dun 
home que se forxou a si 
mesmo "co desexo de 
expresar o sentimento 
através dunha arte, 
a pantomima". 

Marcel 
Marcea u 
'O mimo é. un meio 
de· comunicación cós seres 
de boa vontade' 

•MANUEL CARBALLIDO 

Por vez prjmeira amañeceu nunha 
Galiza que non coñecia, ainda que 
para el a xente "é a mesma. Que
ren ser diferentes. Pero a alma é a 
mesma no mundo inteiro, séxan 
chineses, hindús ... As convencións 
soéiais da vida son diferentes.As 
castas, na Índia, os caracteres na 
Inglaterra ou Alemaña. Ás veces, 
os nacionalismos ... . Mais, hoxe en 
día, a xuventude n.o mundo inteiro 
reacciona máis ou menos da mes
ma maneira. O mundo é cada vez 
máis pequeno grácias á comuhica
ción. E coñécese. Pero, ao mesmo 
tempo, existe tamén unha falta de 
entendimento debido a que a xente 
está pechada nas suas próprias tra
dicións e, ás veces, nas suas pró
pr.ias crenzas e medos ... Non obs
tante, eu penso que a xente ri e 
chora palas mesmas razóns, ten os 
mesmos problemas, o amor, o des
tino, a vida, a morte ... Nisto todos 
somos a mesma cousa. Oraben; co 
silenzo só falta falar. O xesto en.
téndese. O xesto non pode mentir. 
É algo directo. E eu, que actuei po
lo mundo inteiro, sei que. é así. 
Agora, a moral social, a política, 
resultan completamente diferentes 
nalguns países. ·En Europa hai un
ha certa unidade. Pero é distinto 
cando un vai á Índia ou, por exem
plo, . a México -que é unha demo
crácia-, ou aos EE.UU. Sen em
bargo, cando se vai aos países do 
leste, evidentemente obsérvase un 
grande cámbio político por ·tod<i;s 
partes, neste momento e nesta épo
ca, fin do século XX. Non se sabe 
aínda que vai pasar. Nen se sabe 
nen se poden facer predicións. Os 
pesimistas din que isto vai moi 
mal. Os optimistas pensan quepo
de sair moi ben. Pero non se sabe. 
Os optimistas, talvez, o salban. E 
os artistas ... (sorri) os artistas so
ñan. É o que fixeron sempre. Até 
nas épocas máis terríbeis, na época· 
da Inquisición, na época das perse
cucións dos cristiáns polos roma
nos, na época do Renacimento, na 
época das Cruzadas e na época de 
todas as guerras, os artist~s segui
ron soñando. A vida é un soño, xa 
o dixera Calderón. E que son os 
soños? Os soñós soños son. Os ar
tistas sempre creron que a vida é 
unha ilusión. E através da arte pó
dense criar todas as ilusións." Fala 
constantemente e deixámolo facer. 
Pensamos que o que ten que dicer 
é moito mái·s interesante do que 

nós poderiamos perguntai. El mira 
fixamente aos ollos e entende e sa
be se nós entendemos o que di. 

Un meio de amor 

"O mimo é un meio de comunica
ción cos seres de boa vontade'', 
subliña mentres, deixando o mimo 
e entrando noutra linguaxe que ta
mén domina á perfección. "Eu que 

. estiven nos países máis perturba
dos pola guerra, estou convencido 
de que se acharia a mesma resposta 
tanto en España comb na Franza. 
Se os artistas teñen sorte de ser fra
ternais e de aportar unha mensaxe 
de paz, is to non son · meras pala
bras, porque o artista ñon está inte
resado na explotación do home po
lo home, n"en en vender armas, nen 
en faeer política coa ciéncia, nen 
sequer en ser un militar. Q..artista 
está aí para· aportar ao huYfiano o 
mellor de si mesmo.· Penso que é 
importante na nosa difícil época o 
poder atopar en todos os países do 
mundo, através da arte, un meio de · 
amor. Através da música, da pintu
ra, da escultura, da forza da pala
bra. O teatro do mimo. E por esta 
razón desexo que, en adiante, se 
produzan alguns cámbios." 

E lembra que hai vinte ou trinta 
anos, en París disfrutábase da dan- · 
za española, baile flamenco ou xi
tano e doutras nazóns do Estado, e 
mesmo doutros países de Europa. 
"Agora xa non se ven. A xente v.ai. 
á ópera. E o outro foi desaparecen
do". E non esquece que coñece a 
Gades e máis o flamenco xitano, 
"asi como a danza española, a mú
sica española e até a literatura es
pañola, mais penso que os france
ses teñen unha imaxe própria de 
España através dos matadores, 
através do folclore, pero non unha 
imaxe da España profunda. Por isa 
entendo que é preciso, no devif, 
orienta a situación neste sentido 
para mellorar"~ 

Segundo el mesmo manlfesta via
xou polo mundo inteiro. E cando . 
se lle pergunta se está canso por 
tanta viaxe, resposta que hai varia
cións. "Por exemplo se a viaxe é 
de París a Iacarta ou a Bombai, da
quela si que pode un cansar, mais 
desde París até Galiza non é pro
blemático en absoluto". E defínese 
a si mesmo como un artista "do 
que é moi complexo falar", porque 
entende que artista "éo todo o 

GuieirQ 
CULTURAL 

mundo. E unha ollada presente, 
pasada e futura. Evidentemente, o 
artista é portador dunha mensaxe, 
dunha filos·ofia, dun sorriso. E do 
tráxico . É, concretamente, unha 
eleición. A arte é unha eleición. 
Cand_o un artista oferece un teste
muño coa literatura, a pintura, etc., 

· ou coa paixón do seu quefacer, isto 
é o .compromiso da sua vida para 
coa humanidade". E suxire que o 
artista de mimo, "da miña arte 
-ainda que non podo falar doutros 
mimos porque non cqñezo sufi
cientemente o seu traballo- é un 
compromiso que teño, unha identi
ficación profunda coa vida humana 
nas suas aspiracións máis fondas. 
E así, Marce] Mareeau, como artis
ta é un reflexo da sua própria men
talidade, ·mais tamén é, ao mesmo 
tempo, o do seu encontro coa vida, 
coa política, coa história da huma
nidade e coa sátira social. Asema
de, coa filosofia da vida e o simbo
lismo. En resumo, é unl)a defini
ción total, difícil de explicar. Até é 
un mistério. Porque un non se co
·ñece x~mais a si mesmo totalmen
te. Un pensa que se. coñece. Mais 
non se coñece ben. Eu creo que to
dos somos responsábeis da vida 
que levamos. E un artista, co seu 
compromis_o, é responsábel do qqe 

. dá ao público através da eleción 
que fixera coa sua arte". 

Compromiso 

O mimo parece ser unha expresión 
minoritária porque non existen 

'A ARTE E UNHA 
ELEICION. 
CANDO UN ARTISTA 
OFERECE 
UN .TESTEMUNO 
COA LITERATURA, 
A PINTURA, ETC., 
OU COA PAIXON 
DO SEU QUEFACER, 

·ISTO E 
O COMPROMISO 
DA SUA VIDA PARA 
COA HUMANIDADE' 

canles apropriados para a sua difu
sión a níveis relativamente altos 
como outras variantes teatrais. 
Mais é unha arte que, nefeito, Mar
ce) Marceau confirma. "Estou de 
acordo. Sen embargo é un proble
ma cultural. O problema cultural 
de cada país. Quero dicer con isto 
que é toda unha arte. Un compro
miso total dos artistas adicados a 
isto. O problema é que non se con
cede á nosa arte un amplo espazo. 
A danza, por exemplo, é unha 
grande parte porque hai moitos 
bailarins. Talvez non tantos, pero 
si houbo grandes bailariris. Uns, 
mestres no baile flamenco e a dan
za española. :Penso en Escudero, en 
Antonio, en Luisillo, en Carmen 
Amaya. Poderíase citar á Argenti
na e outros vinte grandes nomes de 
grandes bailarins xitanos, ou vinte 
grandes nomes da ópera, cincocen
tos da literatura e mestres do cine. 
Daquela, yor que a cáseque nengún 
mimo? E un mistérío. Máis pode
ríase citar a Charles Chaplin, a 
Buster Keaton. a Pierrot -permití
dime que volo diga-, pero a tradi
ción do mimo case nonexiste. Non 
hai escola. Si xóvenes de talento. 
Porque non se trata de facer xestos 
e acenos. Trátase dunha fonda 
identificación co espírito, o cora
zón e o corpo. E isto pode darllo 
tan só a escola". 

Escola de mimo 

E conta que tivo un grande mestre, 
Étiennne Decroux, que fora tamén 
mestre de Jean-Louis Barrault, o 
grande director de cena francés. E 
aponta que "el fora un verdadeiro 
mestre que conformou a gramática 
da estatuária do mimo contemporá
neo. El tiña unha escala. Eu fora 
seu aluno. E agora eu son o res
ponsábel do renacimento da arte 
do mimo no século XX . Eu tiven 
unha compañía durante quince 
ano. Esta compañía traballou polo 
mundo inteiro, mais, . lago, non 
puido seguir por culpa da política 
cultural. Non habi-a subvencións 
nesa época. Daqueia, eu deixeino e 
funme percorrer o mundo inteiro. 
América, Xapón, Índia, Europa, 

·América do Sul. E fixen escola. 
Desde aquela, formáronse moitos 
grupos de mimo. A calidade <lestes 
grupos de mimos é discutíbel. Non 
se converteron en . grandes grupos 
internacionais, agás Tomaszewski 
en Polónia, Fialka en Checoslová
quia .. O mimo s.o:yiético, en Rúsia. 

Na Arxentina surxiron uns mimos 
interesantes. Asemade, en España 
existe un niovimento de mimos. 
En Barcelona, concretamente, está 
a escola pola que pasou Tomas
zewski. Penso que hai escolas dife
rentes. Eu mesrrio teño unha escola 
de mimodrama, en París, desde 
1978, onde os alun os aprenden 
danza clásica, contemporánea, dra
mática, esgrima, bastón e mimo
drama. E agardo que o ensino que 
lle damos ao aluno, tres anos de es
tudo, lle permita aprender a traba
llar en grupo. 

A liberdade 

Na interpretación de Marceau non 
hai unha moralina, senón paixón, 
como el mesmo confesa. Inda que 
"existe a pantomina simbólica, su
rrealista, impresionista abstracta, 
anedótica ... Sen embargo, eu pen
so que construin unha primeira 
parte de histórias sinxelas pero 
que cada unha delas aporta a sua 
mensaxe. Por exemplo, en "O es
cultor", obsérvase a Jaita dun ser 
contra a pedra, a grande criación. 
Ao remate, el vólvese triste por te
la criado e, logo, todo volve come
zar novamente. É un símbolo. 
Despois, áchase o tema do paxaro 
voando. Un home cria paxaros, 
tres paxaros. Dalles a liberdade. 
Un dos paxaros vaise.É ceibe. O 
outro non quer marchar porque 
non coñece a liberdade e volta 
sernpre á gaiola. O terceiro paxaro 
non quer sair da gaiola. Ten medo 
á liberdade. O home tenta obriga
lo e co intento mátao. Ao final, os 
paxaros entende que foi o home 
quen os enxaulou. lsta é, un pou
co, a história dos ditadores que 
queren procurar a ledícia dun povo 
-todos os ditadores queren procu
rar a liberdade dos seus povos-, 
mais, en cámbio, procuran a sua 
desgrácia. lsta é a história da liber
dade. Pero, que é a liberdade? Ho
xe cando ·os povos do leste teñen a 
liberdade non saben que facer con 
ela. A liberdade é calquer cousa. 
Hai que aprender o prezo da liber
dade. Mais hai que aprendelo me
diante a disciplina. a costa da con
versión do mundo cos seus arma
mentos ... En "O fabricante de 
máscaras' descóbrese a un home 
que proba ete ou oito máscaras 
distintas até que unha dela , que 
ri, non pde afa tala. E ve e na 
obriga de ficar cego para de facer
se dela. Dese xeito descobre a oi
dade. Porque a sociedade faite le
var moitas rná cara na vida. E cal 
é o verdadeiro ro to do humano? 
Cando chega a hora da verdade? É 
a soidade ... En "Bip" mó tra e a 
loita entre a forza e a intelixéncia. 
"Bip", soldado, é un berro contra a 
guerra. Contra todas a guerra . 
Acaso houbo algunha guerra nece
sária ou xu ta? Talvez i exi tiu al
gunha necesária. Por exemplo, pa
ra ceibarse da tirania fixo falta a 
Revolución Francesa. Mai de -
pois véu o terror. Nada necesário. 
E Napoleón co seu Império. Da
quela, eu penso que "Bip", solda
do, fala da desgarradora fraxilida
de da· vida. E creo, tamén, que o 
público enténdeo perfeitamente. 
Mira nesa obra o absurdo e, quizá, 
o egoísmo tamén". E conta de pa
sada que cando el era un neno fi
cou impresionado pola guerra civil 
españolá. "Escrebin un livro que 
ainda conservo. Mais ninguért 
quer crer que un neno de trece 
aqos estivese interesado pala gue
rra civil española. E isto débese a 
que a min sempre me interesou ·a 
história. E, hoxendia, ao relelo, 
pergúntome como puden escribir 
aquilo, algo tan inxénuo. Sen em
bargo, quédome co que alí dixen. 
É moi duro combater contra o pró
prio país, o país· dun, morrer pala 
pátria ... Pero é máis duro ainda 
servir de carnaza aos mercaderes 
de armamento". • 

•·' ,, 



Nos inícios da 
narra.tiva galega 

Antoloxia 
de novela curia 

No século XIX xurdiu, como se 
sabe, de novo a literatura culta en 
língua galega. Só, en verdade, un 
eido foi cUitivado: a poesia. Aca
dou cúmios, mais despois da desa
parición, física ou non, dos consi
derados tres grandes nomes, Cu
rros, Pondal e Rosalia, a nasa lite
ratura tomou esmorecer e desapa
recia pouco a pouco, ben que se 
publicasen libros e mesmo novelas 
na nosa língua. la desaparecendo 
pouco a pouco apesar dos cúmios. 
I to, quizá, porque como <licia 
Paul Valéry os cúmios non susten
tan a montañas. E montañas non 
había , porque unha cultura, unha 
literatura só cria montañas cando 
se descobre a prosa. E a prosa só 
aparece cando a descobren os ho
mes de acción e dan a oportunida
de á linguaxe de que a organice e a 
encha de sentido. Os homes e mu
lleres do XIX galega non eran ho
me /mulleres de acción; e quen o 
era non descobriu a prosa ou o 
idioma galego. 

Desta maneira xa ben entrado o sé
culo XX a cultura -a literatura
galega esmorecente vivia de e pala 
poesia (que, por outro lado, é cul
minación de toda cultura). Mais ao 
mesmo tempo morria do mal da 
µoesia, xa que todo, mesmo a ac
ción política autóctona -a pouca 
que existia- xiraba arredor da poe-
ia, "ailée et sacrée (P. Valéry) e 

polo tanto inapta para sustentar. 
Mais unha xeración de homes de 
acción (os que criaron as Irmanda
des da Fala) descobriron a prosa e 
de te xeito puxéron e a falar en 
galega a narrativa, o teatro, a arte, 
o pen amento e mesmo se puxeron 
a ba es para que a ciéncia come
za e a falar no no o idioma (ba e 
que arrincou, pero non pudo facer 
de aparecer, o alzamento fa ci ta). 

Todo isto ven a conto pola publica
ción dunha Antoloxía da novela 
curta a cargo de Cario Ca are <t>. 

Ne ·te vohime recóllense catro no
vel etas que viron Jume na colec
ción Lar, criada e dirixida por ho
me da Irmandades: Ánxel Ca al 
e mai Leandro Carré, ben que a 
alma mater da colección foi Ca
rré. Lar publicou 40 noveletas de 
diversos autore . Uns coñecidos 
hoxe por todo , outro e queceron 
o pecado de mocidade e outro o 
vento levounos ao infinito. 

Segundo Carlos Casares no limiar 
que antepón a estas catro novele
tas, "a conciencia amplamente di
fundida nos primeiros anos <leste 
século de que a narrativa galega 
non acadara o desenrolo consegui
do pola poesía, levou a distintas 
persoas relacionadas co mundo da 
cultura a facer un esforzo para su, 
perar esta situación". Por outra 
parte, é o que din todos cantos es
tudan ou historizan estas colec
cións: Lar, Céltiga, Galaxia, 
etc.(2) Ora ben, como subliña Ca
sares, con Lar "fíxose o primeiro 
esforzo editorial, organizado e sis
temático, de crerar unha narrativa 
galega". Aparte diso, as intencións 
dos editores eran claras, sen lugar 
a equívocos: facer unha literatura, 
narrativa, nova· "de acordo cos 

Carlos Casares 

tempos que corremos'', unha litera
tura lonxe "de calzón e monteira, 
de zocos e moca". Unha ·literatura, 
querian eles, urbana. (Quizá de 
aquí provén a famosa e idiota con
trovérsia -que por desgrácia non 
foi nen polémica nen debate- que 
se deu hai uns catro ou seis anos 
entre certa parte da crítica e dos es
critores sobre a narrativa, literatu
ra, rural e urbana.) 

Mais conseguiron os homes de Lar 
publicar novelas, noveletas, de 
acordo cos tempos que corrían da
quela? Coma sempre, de todo hai 
na viña do señor, e asi nos cuarenta 
números que completan a colec
ción existe de todo. Bon, regular, 
mao, menos mao e pésimo. Pero, 
cando menos, a colección deu a· 
"alternativa" a unha série de no
mes que hoxe contan moito na lite
ratura galega: se todas as colec
cións pudesen dicer o mesmo ... 
Dos cuarenta títulos de Lar salien
tan, sobretodo, os eicritos por Ote
ro, Risco e Lesta Meis. Hai outros 
títulos salvábeis: os que resgata 
Carlos Casares nesta antoloxia O 
anarquista, de Leandro Pita Rome
ro, que como ben salienta o prolo
guista "é un relato escrito con vi
gor, nunha prosa clara e precisa, 
perfectamente axustada a un tema 
desenvoito con naturalidade". Va
lores, prosegue, que nondeben ser 
desbotados, sobretodo cando hoxe 
en dia moitas narracións falidas 
teñen a ver máis coa calidade da 
escrita do que con cuestións rela
cionadas coa construcción ou es
trutura do relato. O Anarquista, 
quizai o título debería ir en femi
nino, é un excelente relato que ain
da hoxe se le con pracer. Cousa 
que non pasa con O dilósofo de 
Tamarica , de Xulián M. Magariños 
Negreira, relato falido onde ó des
taca, nalgun momentos, parte dos 
diálogos, e o seu ton satírico de 
mái denúncia o pouco que cria o 
narrador do produto que estaba a 
facer. A entrega de Álvaro de las 
Casa é algo máis interesante, pero 
necesitaba o autor, para redondear 
os personaxes , un pouco máis de 
de envolvimento narrativo. Álvaro 
de las Casas intenta facer unha no
veleta de personaxes, o que é im
posíbel nas poucas páxinas que dá 
e na cantidade de feítos que intenta 
narrar, ben que o personaxes cen
tral sexa un só, ben deseñado su
perficialmente: Ladaíña _ é o seu 
título. A última novelera escollida 
é O vigairo, de Xosé Filgueira 
Valverde. Máis que unha narra
ción, son unha série de prosas máis 
ou menos líricas que amostran o 
coñecimento do idioma e do ritmo 
da prosa por parte do seu autor; co
ñec im en tos que demostraría -e, 
por sorte, ainda demostra- ao lon
go da si.ta obra galega o autor. 

En canto á escolla, talvez é a única 
posíbel se non se incluen os _nomes 
de Otero -unha das duas entregas ' 
del en Lar xa publicada-, de Risco 
-tamén editada a sua entrega- e W. 
Fernánde;z Flórez (que estaban tra
ducidas do castellano). Quizá a no
veleta de X. Lesta Meis, Manecho 
o da rúa, seria a obra que falta nes-

. ta antoloxia, rnais o leitor interesa-

do pode encontrala no número 46 
da revista Grial. 

Unha vez recuperadas cáseque to
das as voces que criaron ·a narrati
va galega talvez sexa a hora de 
facxer .o balance; balance que terá 
.máis a ver co voluntarismo e co 
descobrimento da prosa por parte 
dos homes de acción do naciona
lismo galega do que coa literatura. 
Asi foi na maior parte das veces, 
outras a literatura se fixo -con voz 
própria- presente e por isa conta
mos hoxe coa obra de Otero, de 
Castelao, de Risco e algun que ou
tro nome menor mais interesante. 
Pero nese balance debe contar, an
te todo, ese descobrimento que 
permitiu duas causas: que o galego 
non morrese e que hoxe a nosa na
rrativa estexa a despertar. + 

TELEVISIÓN 

EnXogo, 
ou o inedo 
a facer 
xomalismo 
deportivo 

XGG 

Ala polo mes de Setembro, cando 
a TVG puxo en antena o programa 
En Xogo, para oferecer na noite 
dos Domingos os resumes deporti
vos da xornada, o seu director e 
presentador, Manu-el Pampín, fixa
ba unhas reglas: "daremos en pri
meiro lugar o resumo do encentro 
daquela equipa que xogue na ca
sa'', <licia referéndose ao Celta e ao 
Deportivo. 

Este xeito, nada xornalístico, de 
valorar a notícia, mostraba as difi
culdades que ian ter os profisionais 
para realizar o programa con Iiber
dade; existia polo menos o medo 
ao que dirán desde Vigo ou A Co
ruña que cabaleaba por encima dos 
critérios profisionais. 

Ao longo <lestes meses esa supedi
tación territorial foi poñéndose de 
manifesto, pero non só a respeito 
destas duas equipas, senón a outros 
moitos que "non podian quedar re- . 
legados" e á hora de escoller os 
convidados, seguindo sempre unha 
"distribución equitativa'', que nada 
tiña que ver moitas veces co inte
rese informativo. 

O ramo que campou o programa 
foi o realizado o Domingo 5, no 
que ocupou boa parte o encentro 
Celta-Deportivo. Pampín, piar se 
non foi el, convidou ao programa a 
duas persoas por cada bando, aos 
dous presidentes e a un xogador de 
cada equipa . . 

N un momento dado, despois de ter 
ollado unha xogada protagonizada 
por Vicente II na área coruñesa, 
unha dúcia de veces, o presenta
dor, Pampín, pretendeu visionar 
outra -producida na área celtica, 
por un posíbel penálti ao herculino 
António. 

Eloy de Francisco, presidente ce
leste, que demostrou non saber es
tar nen comportarse antes -as cá
maras, comezou a fungar afirman
do que non se podia ollar a xogada 
dubidosa contra o Celta, porque a 
outra non se aliara bastantes ve
ces. Ante esta protesta, Pampín 
decidiu non pasar nengunha das 
xogadas, plegándose ao requeri-

mento dun dos convidados. 

O director do programa debia saber 
que, de levar só ás partes, non se 
ian analisar as .xogadas conflitivas 
de xeito rigoroso, pero por esa idea 
de andar a repartir cámara, non le
vou a nengun especialista neutral. 
Tamén podia selo el, pero non qui
xo opinar, algo que é o máis <loado, 
pero que non é precisamente facer 
xornalismo, por moi ilustrativas 
que sexan as imaxes. O espectador 
necesit~ os comentários daqueles 
que non sexan parte interesada. 

Se non pode facer xomalismo, un 
profisional como é Manuel Pam
pín, debería dimitir e que fagan o 
señor Lendoiro e o señor Leri o 
programa ao seu gasto. No médio 
poñeríamoslles a Pantera Rodrí
guez para que "chegasen a un 
acordo pacífico". + 

B. DE LAXE 

Na mística da 
memória pinta 
Carlos 
Gori~alves 

Partindo da contundente e incues
tionábel afirmación do mestre Juan 
Genovés, na que se asegura que to
da pintura é abstracta e do evidente 
desexo dos obxectos, ben sexa hu
mildes paxariños mortos ou impo
ñentes paisaxes industriais, de ata
par a visión recriadora que os 
arrinque do anonimato e dé con 
novas utilidades e aporte outros 

. significados ás suas relacións; non 
debe haber incomenente para si
tuar a obra plástica de Carlos 
Gon~alves entre a dos notábeis 
pintores realistas. 

Território tan amplo o do rea1ismo 
como o da mesma criación artística 
na que esá contido e polo que só se 
pode transitar con dignidade se se 
traballa cun certo senso orixinal. 
Este é o caso do pintor que nos 
ocupa, tan alonxado do verismo, 
conscente de que nengun obxecto 
pode ser falsamente substituido 
pola sua imaxe, como dos realis
mos adxectivados (hiperrealismo, 
realismo socialista, etc ... ) onde hai 
máis preocupación por facer coin
cidir irnaxes con ideas prévias, on
de se fana todo atisbo de trascen-

. déncia, logrando, finalmente, un 

Lembr.anza do mar, 
aguarela sobre papel, 
1988. 
Carlos 
Gon~alves Durao, 
na Casa da Cultura 
do Ferro!, 
Museu Municipal 
Bello Piñeiro 
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insoportábel ulido a morte. A sua 
vontade expresiva busca os princi
pais materiais na memória, conver
tindo aos bodegóns, retratos e pai
saxes, que sustentan a trama dos 
seus cadros, en elementos dun 
guión que se vai reescrebendo co 

" próprio proceso de pintar. 

Asi pois, a composición é xogo de 
ocos e macizos como se dispuxera 
dun espácio-mecano idea) no que 
as pezas ocupan sempre o lugar 
que se quer que ocupen, á marxe 
do que ordenen as leis físicas, so
ciais ou outras. A luz Iembrada ten 
unha entidade superior á vivida no 
momento de pintar e a tradiciónal 
paleta atlántica, todos os grises, 
xunto aos_ verdes e azuis atempera
clos, máis algun lampexo de Iume 
bermello que_ fai tensar o conxun
to, articulan unha proposta sóbria e 
·con vocación clásica de perdurar. 
Os problemas que plantexa esta 
pintura para completarse, áchanse 
xeralmente do lado do espectador 
que ten que aprender a ver "máis 
alá dos obxectos" e esquecer do 
patente virtuosismo técníco do ar
tista, é unha obra que require da 
visión atenta e recorrente. Imaxes 
para ser disfrutadas en clave de 
malenconia e abandono. 

Alguns dos motivos con preséncia 
no seu repertório temático -trens ~ 
barcos- . teñen que ver coa paixón 
pala viaxe e o desarraigo estrutural 

_ de todo criador, acentuado no caso 
concreto de Gorn;alves pala sua 
singular biografia, portugués de 
nacimento, serras e gando bravo; 
adolescente na Galiza, chúvia so
bre o oceano; ruda aprendizaxe de 
artista en Madrid, cenografia in
dustrial e proletária; agora saudade 
da aldea galega e evocación do mí
tico Manaos do caucho e a riqueza, 
tempo e lugar no que houbo paren
.tes. Tamén o sur como referéncia 
compatida con outro artista amigo 
na primeira viaxe iniciáticaP>. Que 
Iembra máis á própria casa que o 
barco ou o tren? 

Atopárnonos ante unha obra inten
sa e vital que aquí aparece apre
sentada cun carácter retrospectivo, 
case unha década, e de modo par
cial, só soporte papel, pero ahondo 
para indicar con nitidez o espléndi
do porvir que espera ao dibuxante, 
pintor magnífico gravador que é 
Carlos Gon~alves. Todo isto na 
Casa da Cultura e Ferrol, Museu 
Municipal Bello Piñeiro, os meses 

_ de Abrii e Maio. + 
FERNANDO FERRO 

(1) ¡Ay que trabajo me cue~ta 
quererte como ie qüiero!' 
Poi tu amor me duele el aire, 
el corazón 
y el sombreiro_ 

Canción de Federico Garcia Lorca, cantada 
por Camarón . 
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Galiza e as · suas xentes 
en os· Outros F eirantes 

/ 

de Alvaro· Cunqueiro 

• X.L. GONZÁLEZ MORA-MILAGRES COUCEIRO BUENO 

Este libro de Alvaro Cunqueiro Os 
outros feirantes, ven senda parte 
dun conxu nto que compoñen ou
tros dous libros: Escota de Menci
ñeiros e X ente de aqui e acolá", 
todos eles adicados a oferecemos 
retratos ~a máis variopinta xentiña, 
a nosa, a popular. 

Praticamente todos os relatos levan 
por conciso título o nome do perso
naxe: Penedo da Silvosa, Lauro de 
Parentes, Hermelina da Ponte, Fu
co de Pedrosa, etc. Son pois, retra
tos literários de curta dimensión, 
feítos con trazos sintéticos pero ex
presivos e carregados de aconteci
mentos e casos de moita imaxina
ción, fantasía, irrealidade que se 
percebe com9 real e verosímil, op
timismo e sobretodo grandes doses 
de humor, que abrigan a ceibar su
petamente a gargallada do leitor. 

A máxia e o engado de todas estas 
semblanzas de personaxes consiste 
na especial combinación de ele
mentos da realidade que recoñece
m os autenticamente galega coa 
fantasia que aparece nos casos que 
se cantan ou lle acontecen a estes 
nosos paisanos. De "realismo má
xico" podíamos caracterizar o esti
lo de Cunqueiro, e neste sentido 
coincidiría con moitos autores do 
mundo das letras latino-americanas 
(Cortázar, García Márquez, etc.). 

Pero acaso a realidade, non é ta
mén máxica, incn'bel e misteriosa? 
Cunqueiro non fai máis que afon-
dar nesta cuestión. No derradeiro 
dos seus relatos, deformando e / 
versionando a célebre frase de 
Shakespeare coméntase: "¿Onde 
remata a vida? ¿Onde comenza o 
teatro?", ou a Literatura, poderia
mos dicer nós. Noutro relato 
(Marcelino Salgueiro) tamén se 
nos di como xustificando a posíbel 
incredulidade dos casos que suce
den: "O que pasa é que son casos 
que andan moi calados". Pero por 
suposto non ha de faltar o típico 
amolador qu~ poñéndose por riba 
de todo o que a X.ente imaxina para 
explicar e entender o seu mundo 
califica o que sucede como: "Un 
caso de sugestión colectiva" (A 
orella direita de Antón de Leiras). 

Os casos estraños, fantasiosos, 
imaxinários e irreais tamén se xus
tifican polo tipo de personaxe que 
pulula através dos distintos rela
tos: a maior parte deles sairon da 
Terfa, ben levados pola circuns
táncia da emigración, ou por ter 
que ir facer o servizo militar. E fó- · 
ra dela, pode pasar de todo ... Boa 
parte deles son tamén de caste dos 
curandeiros, meigos, adiviños ou 
pronosticadores, e naturalmente 
ésta xente está vencellada co má
xico e teñen toda a aceitación po
.pular. Tolc;>s, o que se W tolos non 
son, só hai un, Felpeto que chega 
a ser louqueiio en Conxo. O que . 
pasa é que as persoas andan coas 
suas neuras e obsesións que defor
man naturalmente a percepción ·dR 
realidade, pero, iso si, quererán 
sempre ter documento, publica
ción, caso importante que verifi
que a sua teima. Outras ve~es es
tán simplesmente durmindo e so
ñando, e soñan sobretodo en voar 
ou con causas que voan, en supe
rar a realidade. 

É unha Galiza ·tradicional, labrega, 
de interior a que nos quer apresen
tar Cunqueiro. Os paisanos son 
moi de dentro, moi da terra, talv~z 
por iso illados nas suas teimas, en
sañas e crenzas. É xente que o au
tor coñeceu, tratou; ou da que lle 
contaron o caso. El só lles empres
ta esa miguiña máis de voo fantás
tico e maravilloso que de seu ten o 
noso espírito. 

Parécenos tamén unha Galiza que 
vai quedando atrás, que está a de
saparecer, e que Cunqueiro trata de 
resgatar ese tempo ido con certa 
saudade. Os mesmos personaxes 
fan un desesperado esforzo por po
Ilérense ao dia: len os xomais, ins
píranse en películas para compoñer 
novas cantares de cego, tratan de 
instalar novas e raros negócios, e 
os menciñeiros xa poñen inxec
cións. Pero non hai laio nen choro 
por nada. Non se esquece aquilo 
que magoa e ten que aturar o noso 
paisano. AB causas son como son e 
o autor opta por potenciar a reali
dade dos soños, de fantasía, de hu
mor e o optimismo. 

_, 

~ UNHA GALIZA 
TRADICIONAL, 

LABREGA, 
DE INTERIOR A QUE 

NOSQUER 
APRESENTAR 
CUNQUEIRO. 

OS PAISANOS SON 
MOi DE DENTRO , '· 
MOI DA TERRA, 
TALVEZ POR ISO 

ILLADOS NAS SUAS 
TEIMAS, ENSOÑOS E 

CRENZAS 

Amasa o autor un grande c:oñeci
mento do país, e aqui radica o rea
lismo da obra. Os personaxes viven 
en contacto coa terra, son labregos 
que traballan as suas leiras, prados, 
coidan o gado, andan ás castañas, 
comen porco e non imaxinan que 
se poda pasar sen el, como lle pa
sou a Xosé de Ventoso ao casar coa 
xudea. Son tamén cazadores, de lo
bos, aos que dominan ou por quen 
son .dominados, de perdices, de 
lontras, carpinteiros, cazoleiros, pe
neireiros, transportistas do rio en 
barca ou xa con autobuses para iren 
a feiras, mercados ou enterros, e 
pouco máis. Iso si cando emigran 
poden adicarse a asuntos múltiples 
e variados: camareiros; axudas de 
cámara, confiteiros, reloxeiros, 

. vendedores de cometas, e mesmo 
'jpartiquinos" de teatro como Ra
mírez. Son xentes supersticiosas, 
eren en mauros e fadas gardadores 
de fesouro~, pronostican o tempo 
polo método de sortes e resortes. 
Son respeituosos cos morots, eren 
na aparición dos espíritos, temen e 
respeitan ao lobo, teñen devoción 
aos santos· aos que lle levan exvo
tos ou eren no poder curativo dos 
baños de mar en Setembro, bañis
tas aldeáns chamados "can;onigas" 
ou "catalinas". 

Os personaxes que predominan no 
libro son os emigrantes e os que . 
van á mili. Xa que non traen moito 
negócio feíto ao saíren da Terra, 
apenas un canciño cun olio axóu
xere positivo, ou un loro singular 
que piropea· ás mozas, polo menos 
traen histórias que contar. 

Nunha terra esquecida como Gali
za, pechada e apegada ao chan, ir 
facer o servício militar significa 
ver mundo e ter experiéncias fan
tásticas. As nais temen que estes 
mozos queden mal ao sairen da ca-

, sa. Marcelino Prado. atacado polo 
Gatipedro cando neno, leva un sa
queto de sal, non vaia ser que aín
da lle de por mexar na cama. 'Üs 
país de Xosé Regueira que soñaba 
coa muller do paráguas e desperta
ba nunha pucharca e sentado no 
chan, oferecen un paráguas como 
exvoto a San Cosme para que ito 
non lle pase no Servício. Pero en 
xeral estes mozos tratan de loubar 
fóra as exceléncias da Terra. Ful
xéncio Parada oferece as suas ri
quísimas laranxas. Piñeiro curado 
pola água daba consellos de fontes 
a todo aquel que marchaba, e un tal 
Puga dalle notícias dunha fonte en 
Vich que facfa cantar en Latín. 

Tamén cóu as boas a topan -f' ora. 
Tristán García facendo a mili en 
León , arravés da notícia do ar
xento, dá coa sua Isolda , que da
quela xa era unha velliña churreira 
que tamén pasara a vida bu cando 
ao seu Tristán. Pero ... asi pasa nos 
grandes amores. Louro de Paren
tes facendo o servício en Tetuán 
amista cun mauro que lle dá con
sello para atapar te ouro , incre
mentando asi os saberes que a no
sa xente coñece polo Ciprianillo. 
Ainda que ... sen resultado. Penedo 
da Silvosa cobra fama na taberna 
c0ntando as suas tremendas aven
turas vividas en Barbastro onde fi
xo a mili, e onde por própria von
tade participou na captura dunha 
besta ("que non viña nos libros '), 
que non capturaron, pero que o 
puxo en contacto con mulleres. Ou 
cando participou na sesión de es
piritismo, con grave perigo para a 
sua vida xa que a morte dixera: 
" ¡Que me matq el Gallego¡. E non 
era el , menos mal. Sae un da casi
ña e volve, ou non volve", refle
xiona finalmente. 

Os emigrantes volven ou non vol
ven. O partiquino Ramírez casou 
cunha xudea en Buenos Aires e alí 
quedou. D. Felicio que estivera na 
Habana, fixo unha grande casa que 
non estreou, e deixou moitas onzas 
enterradas e a obsesión de atopalas 
nos seus parentes. A tía Remédios 
chegou vella do Brasil cun canciño 
e coas condicións que lle impuxera 
a condesa á que servia. Fuco Pe
drosa conservou un bigote que lle 
impuxera unha moza asturiana que 
tivera en Buenos Aires, pero me
nos mal que se librou dela. Pedro 
Bravo que vivía na H.abana e Mé
xico fixera de todo, servira o seu 
brazo de prato para as pulgas dun
ha domadora, descobrira o egredo 
dos pasteis exitosos dun pasteleiro 
galega casado cunha chinesa. As 
sírias que casan con galegas na 
emigración, buscan a estes porque 
medran coa sua semente, ainda que 
logo casan con italianos ... 

Os menciñeiros e os curas son 
dous tipos de personaxes que teñen 
grande preséncia neste libro. 

O menciñeiro é condición que a 
Cunqueiro fascina, por isa xa Hes 
ten adicado o libro Escala de Men
ciñeiros, pero aquí volven a ter im
portante preséncia. Freire de Rego 
todo o curaba con água e tamén ó 
.Menciñeiro de Pácios sostiña que a 
água de case todas as fontes sentaba 
ben pero non os vapores húmidos. 

Excepto no caso de Freire de Re
go, os menciñeiros aparecen intro
ducidos nas histórias doutra xente. 
Unha menciñeira solucións o caso 
do "enano das burlas". Antón con
sulta o caso da sua orella cun men
ciñeiro. Hermelin~ da Ponte herda 
os saberes do seu pai, menciñeiro 
famoso qu~ falaba cos fí_gados e 



quitaba verrugas e tirizós. Ela xa 
·poñia inx'eccións; como concesión 
á ciéncia moderna e acabou sendo . 
"Proveedora · dos luar.es 'dos Reises 
de Portugal". 

Aparecen· tamén adiviñadoras co
mo Maria a · Peneireira e o seu es
pe~lo onde todo o via, mesmo a sua 
morte, pero ninguén o atopou can
do morreu. Pronosticadores de 
chuvas como Lemego de Mouriz 
ou un curandeiro de porcino e va
cuno como Cosme de Paredes. 

O estamento eclesiástico ten asi
mesmo unha grande preséncia en 
moitos <lestes relatos.Nengun de
les está adicado a un cura, bispo 
ou rnonxa, pero teñen grande in
fluéncia na vida das . xentes popu
lares, e mesmo están moi relacio
nados coa superstición ou verifi
can os poderes dos curandeiros. 
En "O enano das burlas" ante o la
bor da menciñeíra rubrica o cura: 
"Simila similibus curantur". No 
relato de Manuel Suárez Fálase 
dun coengo coñecido polo "Tira
demoños de Braga". O cura D. Pa
co quería poñer a falar ao loro das 
Esmelgas en Latin, e oferecíase a 
pagarlle seis meses de sanatório 
cando eqfermou. O menciñeiro pai 
de ~rmelina, sabendo que as 
monxas de Allariz tiñan unha pel 
de dragón, propúxolles poñer un 
pasto no mosteiro, crendo que a 
pel serviría de menciña. Lisardo 
Montes ia para cura pero enfer
mou dos pulmóns, e logo contaba 
ao seu amigo Daniel a história do 
bispo que se enrabechou tanto co 
sacristán que mentres o afeitaba · 
burlábase del e tocáballe as partes, 
que mesmo ao morrer qúedoulle 
an aceno na boca que cando Da
niel o irnitou saiulle en latin o cé
lebre: "¡Maricus mariconis!". 

Unha boa parte das histórias son 
relatos de fixacións, obsesións ou 
neuras coas que conviven as dis
tintas xentes. Xosé· Liñeiras que 
naceu con seis dedos na man direi
ta e seis no pé esquerdo, andaba 
feiras e mercados á procura de al
guén con.seis dedos. O fin último 
era tratar de impoñer xente de seis 
dedos á outra xente sen eles. Pele
teiro de Bouza andaba tolo cos 
pleitos que perdera. Roque das Go
as soñaba con facer unha máquina 
voadora, cando Roque o despertou 
un día, pensou que lle roubara coa 
mirada o planos da máquina por
que foi Roque o que verdadeira
rnente voou. A muller de Padin de 
Carracedo empéña e e descobre o 
método para facer fillos con olios 
violeta corno o postizo do seu ma
rido. Lomas de Pontigo sendo ne
no e estando no muíño do pai, en
troulle a água e saiu no berce na
vegando. Logo quedoulle moito 
interese por todas as inundacións 
do mundo, sobretodo polo Dilúvio 
Universal. Eufémio da família cha
mada "os do capitán Lousada", 
merca na Coruña gorra de capitán 
e soña con que o seu fillo estude 
para tal; porque alguén na família 
debeu ser capitán e había que se
guir a tradición. Balbina da Forca
da, muller fermosa que quedara 
solteira, puxo ovos dos que sairon 
pitiños, e andaba tola pensando 
que debia ter o ga1eador dentro do 
corpo. 

Os animais e cousas que falan Aca
ban obsesionando totalmente aos 
séus donos. A Amadeo de Sabres 
todo lle-asubia. A Alherte merlo. o 
cabalo empezoulle a falar e vol
véndose cada vez máis esixente fí
.x.olle asinar unha declaración xura-

_. da ·confónne· só falaria "Con el e lo
go babia de levaia ao Re.xisto. Pe
leteiro de Bouzas desafógase. fa

. lando dos seus pleitos · cuns pol!~ 
ños. O lobo deixa parado coa pala-

- bra "¡Datet" con que Félix Louri
do os detiña. As perdices ao falar e 

loubarlle os-dentes de ouro de Rau
lino Botas déixano incapaz de ma- · 

· talas, o corvo Estanislao sabedor 
de todas as mesquindades de Pepe 
de Vences, o labrego m~is rico do 
val, faille chantaxe para que o 
manteña cun réxime especial para -
para o seu estómago desgastado. 
Ao morrer o corvo, Pepe chega_ a 
botalo de menos. ' 

O Gatipedro, estraño animal 
invisíbel da fauna galega, do que 
xa falara e asi o declara o autor, 
noufro relato incluído na "Fauna 
Máxica" de Escola de menciñei
ros, vólvenos a aparecer aqui 
igualmente· co seu comiño e· a lon
ga língua atacando a Marcelino 
Prado, que logo contaba o conto 
agrandado cada vez máis o animal, 
a fillos e netos. 

Nenos_, mulleres, son personaxes 
que protagonizan moitos relatos. 
Ao neno Fabián Carballido un 
vencedor de panos sácalle da ore
lla e do nariz un pano e unha noz 
que logo lle regala. A noz falaba, 
metíaselle no nariz ao neno e hou
bo que quebrala como ela mesma 
pediu, porque co frio se lle aentra
ba rnáis e máis. O neno Felipe Ri
beira segundo os contos da sua _tia 
avó agarda cheo de paciéncia até 
chegar á adolescéncia a aparición . 
da fada co tesauro. E ainda que es
taba ben ensinado, como a fada 
non lle dirixe a palabra, _ten que 
suportar ver como o mestre Xove 
descabalga e colle fada e tesouro. 
Pero nos tesouros....hai que crer, 
pésie ás desilusións, 11on vaia ser 
que a fada teña forma de xitana 
corno a que lle aparece a Aurélio e 
por despreciala lle veña a desgrá
cia e a obsesión polos tesouros 
agachados. 

As mulleres son de todo tipo, 
mandonas, imperiosas, agarimo
sas, antolladizas, crentes, conser
vadoras da tradición, emprendedo
ras corno Rosa Martiño, babelen
ciosas como Anxelina e os seus 
bordados primorosos para levar os 
difuntos, curandeiras, adiviñado
ras, mesmo meigas como a Voado
ra de Serantes. 

Todas estas histórias teñen o sabor 
do conto popular, do conto de tra
dición oral que se transmite direc
tamente de pais a fillos e Cunquei
ro, do mesmo xeito, quer transmi
tírnolos a nós. O autor nalguns re
latos quere dar a entender que el 
escoitou estes casos e mesmo que 
participou neles. Reinaldo N_ovo 
fala directamente con el dicíndolle: 
"-Vostede, don Álvaro, creeráme 
ou non ... ". De Clara tamén ser o 
amigo de Fuco de Pedrosa a quen 
lía dos libros que ' levaba nos seus 
p~seos: "E vou e linlle a historia de 
Hind, filia de Utba", introducíndo
se un conto permanente a un libro 
de histórias árabes. 

No relato "Unha síria en Ribadeo" 
coprotagoniza Álvaro Cunqueiro o 
relato: "Eu respondíalle inventan
do, por exemplo, os costumes dos 
polacos" ( ... ) "E Carlos Herdeiro 
non sabía si 'darme creto ou non" . .. 

Empéñase Cunquej.ro en ter crédito 
en transmitir unha Galiza viva e re
al, de aí tamén a completa localiza
ción xeográfica e toponímica que 
teñen todos os rela'tos. Nornéanse 
numerosísimos lugares de toda Ga- " 
liza, a do interior: Portom_arín, 
Chantada, Sárria, Melide~ Palas, 
etc., etc., e tamén .a do mar, Vigo, 
Pontevedra, Coruña. Por suposto 
contínua é a referéncia a Santiago 
e a festas e feiras coñecidasº: os . _ 
Mil~gres de Amil, San Froilán', a 
Peregrina, etc: . 
Si, dámóslle pois crédito a estas 
fabulacións sobre unha xentiña 
que viviu unha Galiza auténtica e 

máxicá. - ·• 
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_TUI: 1891-1991 
CENTENARIO DOS ·"XOGOS FLORAIS .. DE GALICIA" 

De entre todos os acontecimentos 
que gardan relación coa etapa re
xionalista do nacionalismo galego 
hai un que ainda mantén, plena
mente vixente, o seu significado, a 
médio camiño entre o épico e o 
iniciático. 

Estoume a referir aos "Xogos Fro
rais" celebrados na cidade de Tui o 
24 de Xuño· de 1891. Pero máis alá 
da referéncia lírica que poderian 
presupor, a sua releváncia ven .de
terminada polo que supoñen de ac
tq primixénio na afirmación políti
ca da identidade galeguista, refor
zada polo emprego exclusivo, por 
primeira vez, do idioma galego .na 
totalidade das cerimónias oficiais 
desenvolvidas. · 

Ainda que estamos diante dun 
acontecimento que oferece unha 
leitura ideo'lóxica e política ben 
definida, non pode estrañar a opor
tuna cobertura dun acontecimento 
iiterário, algo, polo demais, perfei
tamente coerente coa dinámica 
cultural que viñan desenvolvendo 
os rexionalistas no último tércio do 
século XIX, a xeito de continua
ción daquela primeira etapa pro
vincialista, xa liquidada, e que ti
vera como ponto de partida emble
mático a convocatória dos "Xogos 
Frorais" da Coruña, ·en 1861. 
Pero alén desta orientación cultu
ralista, o carimbo especial que 
amosan os "Xogos" de Tui débese 
a outras duas razóns: 

1) O galeguismo xa fora quen. de 
erguer un entTamado político-ideo
lóxico próprio que se sustentaba 
nas aportacións de Verea y Aguiar, 

· Martínez Padín e, sobretodo, Ma
nuel Murguía. En efeito Murguía 
sentara as bases dunha ideoloxia .. 
galeguista (rexionalista neste caso) 
onde se mantén unha clara defini
ción da Galiza como nación, que 
se articula arredor de argumentos 
de corte organicista tais conio: a 

. busca do pasado como elemento 
de lexitimación da dignidade histó
rica; a construción dos mitos fun
dadores galegos, valedores da dife
réncia específica galaica frente .do· 
estado centraslista, etc. 

Polo demais, ~ste corpo teórico, 
que era compartido pola totalidade 
dos rexionalistas, arroupaba aque
las arelas políticas máis imediatas,' 
como eran: a necesidade dunha re
presentación parlarrientária dos in
tereses específicos da Galiza, a esi-

. Manuel Murgui~, presidente dos. Xo· 
gos Frorais. Arriba Teatro Principal 
de Tui, hf>xe pechado. 

xéncia dunha democrácia represen-' 
tativa frente a mixtificación do tur
nismo imperante, etc. 
2) Era, portanto, unha iniciativa 
política que pretendía acollet aos 

. elementos marxinados polo siste-. · 
ma eleitoral vixente e que tentaba 
conformar unha plataforma políti
ca alternativa na que puderan con
verxer os intereses de todos os ga
legas~ Nese camiño actos corno o 
de Tui eran concebidos como,fun
damentais para a expansión e difu
sión do colectivo. 

A XEIRA REXIONALISTA 

Xa se ten insistido, fundamental
mente por parte de Ramón Máiz, 
que o rexionalismo era un movi
mento político profundamente he
tero xén eo no que convivían tres 
tendéncias definidas: a) A liberal 
democrática representada por Mur
gufa; b) A tradicionalista e, xa _ 
que logo, conservadora e reaccio
nária na sua operatividade política, 
encabezada por Alfredo Branas; e) 
A fed~ral, representada por Aure
liano Pereira. 

BIEITO ALONSO FERNÁNDEZ 

Só a existéncia dlin cemento ideo
lóxico de corte galeguista podía 
compensar a poténcia das forzas 
centrífugas que actuaban no seu 
seo, mantendo, ainda que a costa 
de .certa inoperatividade a presén
cia .da pequeña burguesía urbana e 
de ·"intelectuais" (perioéiistas, es
critores, 'ensinantes ... ) conqueriu 

· un relaüvo espallamento xeográfi
co, do que é unha boa mostra a fer
ventia de publicacións periódicas 
que abrollan na Galiza na década 
dos oitenta; entre outras, "La Re-

. gión Ga:llega"; •"Et Libredón" ou 
· "A Monteira". 

Xa en 1890 deuse o primeiro inten
to sério de constitución dunha or.-

Á ELEICION DE TUI 
TL~A UN DOBRE 
OBXECTIVO: O 

AFORTALAMENTO 
DOS VINCALLOS DA 

NACION 
PORTUGUESA E A 
RELEVANCIA DO 
GRUPO TUDENSE 

COSCREGOSLAGO 
GONZALEZE 
ANTONINO 

.CERVIÑO OU O 
AVOGADO 

FERNÁNDEZ HERBA 

ganización política unitária coa 
formalización da "Agrupación Re
gionalista Gallega" e dos comités 
locais de Lugo, Ourense; A Coru
ña, Pontevedra e TuiCI)· No mes de 
Novembro dese mesmo ano apare
ce á luz pública o "Comité Central 
.Regionalista", no que estaban pre
sentes os principais dirixentes do 
rexionalismo e sai o primeiro nú
mero .de "La Patria Gallega", vo-. 
ceiro oficial do grupo. 

OS ACTOS DE TUI 

Os "Xogos Frorais de Galiza" fo
ron convocados no mes de Abril de 
1891 polo ''.Consistorio dos Xogos 
. Frorais de Galicia"C2) (un organis-
mo que nacera coa pretensión de 
coordenar as futuras iniciativas lí
rico-culturais dos rexionalistas) e a 
eleición de Tui para a sua celebra
ción repostaba a un dobre obxecti
vo: por unha banda o afortalamen
·to dos vincallos sentimentais que 
producía a proximidade xeográfica 
da nación portuguesa irmá e pola 
outra, a releváncia do grupo tuden
se, claramente identificado co sec-

. tor tradicionalista pero configurado 
arredor de figuras tan sobranceiras 
como eran os cregos Lago Gonzá
lez e Antonio Cerviño ou o avoga
do Manuel Femández Herba . 

Os "Xogos Frorais" e Tui aparecen, 
xa que logo, corno un froito ime
diato daquel esforzo organizativo 
que se producira nos últimos anos 
do XIX, coa pretensión de configu
rar unha síntese acaída do labor de
senvolviclo polo rexi<?nalismo. 

Porén, a sua identidade desbordou 
. a simples consideración de festa 

cultttral galega para se converter 
nun acto de afirmación patriótica e 
galeguista. Así se desprendia da 
preséncia dos principais dirixentes 
políticos do rexionalismoC3) como 
tamén do contido dos seus discur
sos. Nas suas intervencións, reali
zadas íntegramente en galego, tan
to Murguía como Brañas atinxiron 
o maior grau de radicalidade e de
finición programática que até en
tón evidenciaran. 

Murguía, que explicitou nun ton vi
brante o carácter nacional da Gali
za, rematou afirmando que " .... aquí, 
nesta terra con límites naturaes, con 

· raza, con léngoa e historia propia ... 
aquí señores, nin importan nin po
ñen medo as ásperas palabras dos 
que se din os nosos amos". 

Ricardo Carvalho Calero 
A RAZÓN DA ESPERANZA 

Estudos e análises da obra dun dos 
máis impqrtarites irítelectuais ·da 

cultura galega neste século. 

A·ROSA·TEBBA 

A NOSA c·ULTURA13 

A reivindicación do galego como o 
idioma próprio da Galiza e como 
elemento diferenciador da "nacio
nalidade ", foi tamén un lugar co
mun nas alocucións de Lago Gon
zá_lez, que valoraba a institución , 
dos Xogos Frorais como un grande 
trunfo dos galegas porque permitía · 
o erguimento do galega sobre o 
castellano e a sua utilización nas 
~olenidades públicas e, tamén, do 
mesmo ;Murguía que, con toda. fir
meza, indicaba " .. . delas (as nosas 
reivindicacións) térnola forza, de
las vennos o direito con que trata
mos de ser o que fornas, e sobre 
todo conservar canto veu tan a me
nos antre nós, que é coma si non 
fose. O primeiro o noso idioma" . 
Este liderazgo ideolóxico de Mur
guía faise ainda máis evidente se 
analisamos as intervencións poste
riores de Brañas, nas que se apre
senta plenamente identificado co 
conceito murguían de nación: 
"Cantábria, Vasconia, Cataluña e 
Galicia son diferentes nacionalida
des que foron .unidas artificialmen
te pola conquista ou a vontade so
berana dos monarcas .... ". 

Atopárnonos, portanto, diante dun 
acontecimento político de grande 
relevo na hjstória do galeguismo, 
que mantén a sua pervivéncia alén 
dos loureiros e das cerimónia.S pasa
xeiras. Un acontecimento do que 
ainda resoan os ecos entre as pedras 
carcomidas do vello Teatro Princi
pal tudenese para deixar constáncia 
inequívoca de que só a firmeza no 
camiño da afirmación colectiva per
mite superar as rudezas dos que se 
queren os nosos amos. + 

(1) A .>mnta rexionalista local de Tui estaba 
integrada por. 
Presidente: Manuel Femández Herba, avoga
do. 
Vicepte. : Eduardo Caballero, médico. 
Secretário: Martín Díaz Spuch, estudante de 
Direito. 
Vicesecret: Vicente García, vagado. 
Vocais: Antonio Ceviño, coengo maxi tral . 
Xoán Areses, Fannacéutico e tenente de al
calde. 
Xusto· Fortes, director de "La integridad''. 
Indalecio Rodríguez de Córdoba. presidente 
do Casino. 
Manuel Lago González, catedrático do Semi
nário. 
Xoán Álvarez. farmaeutico . 
Léoncio Comesaña, avogaclo. 

(2) Presidente, Manuel Murgu!a; Secretário. 
Salvador Cabeza de León; vocais, García Ve
lasco, Fernández Herba, Euxénio Domín 
guez. Augusto González Be~a e Alfredo 
Brañas. 

(3) Manuel Murgufa era o pre idente dos Xo
gos Frorais e Alfredo Brañas o mantedor. 



NOVAS SENSUAIS 

• MC ! A CORUÑA 
Francisco Taxes traballa no 
guión dun curto-piloto que bai
xo o título de "O caso das gali
ñas aforcadas" acharase a ponto 
pata o próximo mes de Xulio . 
Iste curto que, segundo confir
mou o autor teatral "é posible 
que sexa subvencionado pola 
Conselleria de Cultura da Xunta 
de Galicia" será dirixido por 
Miguel Gato, ainda que de mo
mento, non hai un lugar definiti
vo para escomenzar a rodaxe. 

Correa Corredoira, Xaime 
Cabanas, Chelín e Gabino Yá
ñez coincidiron nos pasados dí
as nunha festa-post inaugura
ción dunha nova sala de varie
dades, alí, entre copa e copa 
decidiron a confección dun 
mural para darlle un toque per- · 
soal á história, un dos sócios 
do local, un coñecido románti
co da hostelería, confesou que 
"ao primeiro as cousas non se 
achaban moi nídjas, mais á me
dida que a xente descobre de 
que vai o asunto, a cór vaise 
conscguindo." 

Por outro lado, xa están os 
mandama es do Real Concello 

da Coruña pondo en acción tó
dalas suas mañás para que o 
próximo 6 de Xuño, Sting es
tea a gosto nun coliseo que, de 
seguro, se atopará cheo. Ainda 
.que as entradas para ollar o Su
permán cheguen ás 4.000 pe
setas. Dos bolsos dos contri
buintes sairán, por outra banda, 
vintecinco millóns, cantidade 
que o Concello porá para sufra
gar a totalidade dun chaché tan 
longo como o do coñecido de-

AxendA 
.n=cuLTURAL;n. 

CHELO 
tensor da natureza. 

Manuel Azaña é tamén no
va. Nestas, áchase aberta unha 
mostra no quiosque Afonso on
de se reflexan diferentes fases 
do que fóra presidente da Repú
blica Española no ano 1936. 
"Infancia e xuventude", "Anos 
de aprendizaxe", "República e 
guerra", etc., son alguns dos 
apartados que figuran na referi
da montaxe confeccionada polo 
Ministério de Cultura. • 

CONVOCATORIAS · 

II Mostra Galega 
de Musica Folk 
'Cidade Vella' 
para artistas noveis 

Coa finalidade de favorecer a 
promoción de novos. grupos e 
artistas que enriquecen o pano
rama da música Folk e Tradi
cioi:ial Galega a Asociación 
Cultural Cidade Vella dispón: 

l.º- Convócase a II Mostra 
Galega de Musica Folk "Cidade 
Vella" para artistas noveis. 

2.º- Poderán tomar parte na 
mesma todos os conxuntos ou 
solistas que reúnan as condi
cións que se especifican nas Ba
ses anexas. 

3.º-'- A Asociación Cultural 
"Cidade Vella" adoptará as me
didas necesarias para o desenro
lo destas actividade. 

Bases: 
1.º- Participantes: Potlerán 

concurrir a esta convocatoria os 
grupos ou . profüsionais ou afec
cionados, que interpretan música 
Folk Galega e non posúan nin
gunha rnssette, L.P. , Compact 
Disc, ou Vídeo no mercado. 

ACTOS · · 2º .- Inscripción: A inscrip
ción realizara-se enviando unha 
sólicitude antes do 17 de Maio 
dirixida. a: . Ensino Público en 

Liberdade 

En solidariedade cos profesores 
do Manuel António celébrase o 
10 de Maio ás 19 h. na Carba
lleira de San Roque. Actu arán 
entre outros Bombeiros voluncá
rios. Antón Reixa, Uxia, Los 
Roncos, Nicho Barullo e Seli. 
Pota noite haberá unha verbena 
coa o rque Ira Con la vénia. Ha
be rá pulpeiras, rosq uille iras, 
churrasco e bar. 

Actos de O Facho 

Dentro da programación para o 
mes de Maio a AC O Facho de 
A Coruña anúncia para o 15 de 
Maio no Salón Fonseca a apre-
entación do libro Obra política 

de Ramón Villar Ponte coa in
tervención de Manuel Caarnaño 
e Xusto G. Beramendj. 

23 de Maio . Tertúlia cun 
membro da Me a pota Normali
zación Lingü í ti ca sobre expec
tativas da normalización no no
so paí . · 

Cine noruego 

Ciclo organizado pota Confede
ración de Cine-Clube e a Em
baixada noruega egundo o e
guinte calendário : 

Vagabundos :3-4 de Xuño 
CGAl; 21 de Xuño Carballo· 27 
de Xuño Adega Vílagarcia; 28 
de Xuño Pontevedra. 

EXPOSICIONS 

Fotógrafos 
australianos 

Na Casa da Parra de Santiago, 
desde o 2 de Mio está abena un
ha mostra de traballos de nove 
fotógrafos austraianos baixo o tí
tulo "Desde o filn do império". 

García Cabezón 

Exposición de fotografia na Ca
sa da Xuventude de Ourense or
ganizada polo grupo reintegra
cionista Meendinho. A mostra 
recolle unha série fotográfica de 

Miña Pequena Ida. 9 de 
Maio CC Barbanza; 14 de Xu
ño, Carballo; 19 de Xuño, CC 
Pontevedra; 20 de Xuño Adega; 
27 /28 de X uño CGAI. 

Caza de Bruxas. 9 de Mafo 
CC Adega; 13 de Xuño Barban
za; 17/ 18 de Xuño CGAI. 

A recadeira 17 de Maio CC 
Carballo· 5 de Xuño CC Ponte
vedra; 13/ 14 CGAI; 20 de Xuño 
CC Barbanza. 

Xornadas de direitos 
humanos 

Organizadas por Amnistía Inter
nacional. Conferé ncia o 9 de 
Maio de José Luis t\ranguren, 
"Unha reflexión sobre os direi
tos humanos". 20 horas no Au
djtório Cldade de Vigo. 

A língua na literatura 

O próximo dia 13 de Maio ás 
20 horas no Centro Cultural da 
Caixavigo terá lugar unha mesa 
redonda organiz~da polo Depar
tamento de Galego da Escola 
Oficial de Idiomas . Intervirán 
na me ma para desenvolver o 
tema "Estado da língua na lite
ra tura actual" Xesu ALonso 
Montero, Dario Xohán Cabana 
e Henrique Monteagudo. 

Lateralidade infantil 

O próximo 8 de Xuño celebra
rae en Vigo un curso monográ-

ca tiñeiros do Caurel. Unha 
mensaxe ecoloxista sobre a 
queima e a destrución da natu
reza e as arbres. 

Arturo López 

Fotografias na Galaria de Arte 
Arracada (A Coruña). Até o 21 
de Maio. 

Maria do Carme 
Ozema 

Exposición de pinturas na Casa 
da Cultura de Fene. 

fico sobre psicomotricidade, es
pecificamente relacionado coa 
lateralidade infantil. O curso se
rá impartido por especialistas 
do Instituto Médico do Desen
volví.mento Infantil e entregara
se certificado de asi sténcia. O 
custe da matrícula é de 10.000 
pesetas e pódese pedir informa
ción ao teléfono 43 02 00 de Vi
go (Dr. Enrique Valcárcel) . O 
Curso ten unha duración de 8 
horas e celebrarase nos Coléxio 
Maristas. 

Noitarega 

Actuacións deste grupo folk 
gaJego: . 

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

· 18 de Maio ás 20,30, home
naxe a Maruxa Méndez. No Te
atro do Centro Cultural Caixa
Yigo. 

22 de Maio, ás 19 h. na Pra
za de Compostela de Vigo. 

Música á primavera 

Organizadas pota Comisión de 
Cultura do Concello de Fene, 
vense desenvolvendo un ciclo 
de actividades que seguerán es
te calendá¡·io: 

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

31 de Maio 20 h. na Igrexa 
de Fene, Carmen Durán e Juan 
Du~n. • 

LIBROS 

Lexislación laboral 
básica 

A CXTG e o Centro galego de 
Estudos Sociais e Cooperación 
publican un pequeno libro coa 
tradución de diferentes te1ttos de 
uso habitual no traballo sindical 
e que recolle a Lei Orgánica de 
Liberdade Sindical, de Organos 
de representación, sobre regula
ción da xornada de traballo, so
bre direitos de información dos 
representántes ·dos traballadores 
en matéria de contratación e o 
Estatuto de Traballadores. • 

A.C. Cidade Vella 
Rúa Antealtares nº 12 
(Fuco Lois) 
Santiago de Compostela 
Teléfono: 56 34 47 
Acompañada de esta solicitu-

de deberán remitirse os seguin
tes datos: 

a) Curriculum: Biografía, fon
tes de inspiración, t_raballo etno
gráfico (si existe), críticas perio
dísticas e toda aqu~la documen
tación que se poida engadir. 

b) Relación nominal dos 
componentes do grupo: Especi
ficando idade e instrumento que 
toca cada un. 

e) Fotocopia do Documento 
de Identidade do solista ou de 
cada un dos componentes do 
grupo. 

d) Unha Maqueta (Cinta cas
sete, con un mínimo de tres te
mas) donde se reflexe o traballo 
actual do grupo ou solista para 
facilitar a sua elección rta parti
cipación na Mostra. 

e) Foto recente do grupo ou 
solista, así como anagrama si 
existe. 

f) Domicilio e Telefono de 
contactos para posteriores avi-

ANUNCIOS DE BALDE 

Vendo conxelador llha , com vi-
dro visível mercadorias, capaci-
dade 250 litros e um estante 
com 'cinco compartimentos para 
fruías, espelho parte alta. Intere-
sados dirixirse a Pilar Paz (Rua 
Costa-Nova 9-3º-Santiago) 

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

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

Oferécese mecánico de automó-
bil con experéncia, recén chega-
do de Londres. Interesados diri-
xirse ao Tlf. -de Vigo 43 34 24 

Precísase material fotográfico 

sos . . 
g) Títulos dos temas que se 

presentan á mostra así como au
tor (fontes de recollida) e pro
piedade dos arranxos. 

4º.- Selección de-solistas ou 
grupos: Un xurado técnico no
meado pola organización selec
ciónará de entre os solicitantes 
un máximo de Catro grupos ou 
solistas que participarán ni;¡ 
Mostra así como de Dous su
plentes. 

O fallo de selección dara-se a 
coñecer polo xurado pública
mente a través dos medios de 
comunicación o 22 de Maio e, 
particularmente, a cada un dos 
seleccionados antes de esta data. 

Este fallo .será inapelábel. 
5º.- Cada grupo ou solista 

participante na Mostra interpre
tará un máximo de catro pezas. 
·A orde da mesma fixará-se pre
vio sorteo e os músicos selec
cionados tan só poderán actuar 
nun grupo. 

6.º- Din;cción Tecnica: A or
ganización designará unha direc
ción técnica para todas as activi
dades derivadas da Mostra. 

7º.- A Mostra celebrará-se en 
Compostela o 31 de Maio de 
199L 

8º.-¡ Os gastos da viaxe! es
tancia (comida) dos selecciona
dos correrán por conta da orga
nización. 

9º .- Premios: A organiza
ción otorgará premios en metá-
1 ico atendendo aos seguintes 
apartados: 

-Mellor traballo sobre Folk 
tradicional. 

-Mellor traballo sobre Folk 
actualizado e renovado. 

-Mellor traballo de composi
ción : 

-Premio especial do xurado. 
Asimesmo, os catro grupos 

es'collidos para participar na 
Mostra realizarán a Gravación 
dun L.P. conxunto . A organiza
ción determinará o xeito no que 
se efectuará a grabación do L.P. 
e a edición de ·ditos discos . 

10º.- Os conxuntos ou solis
tas que obteñan premios disco
gráficos darán un concerto con 
artistas profesionais de recoñe
cida categoría en data a fixar 
pola organización podendo ser 
ésta o mesmo día da celebra
cion da Mostra. 

11 º.- As actuacións dos gru
pos ou solistas seleccionados . 
poderán ser gravadas en cintas 
magnetofónicas i en vídeo. 

12º .- A organización reser
va-se o dereito de. uti1iza-las e 
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cede-las nas condici6ns que 
considere oportunas para maior 
difusión das mesmas. 

13º.- A participación nesta 
convocatoria implica a acepta
ción de todas as súas bases. 

Concurso Poesía 
Rosalia de Castro 

Convocado pola A.C. de Corne
llá coas seguintes 8ases. 

l.º O poema estará escrito en 
lingoa galega, e te..r.á un máximo 
de Cen versos e un mínimo de 
Trinta. Admitiranse conxuntos 
de poemas de temática común, 
sempre que non escedan dos 
Cen versos. 

2.º O poema enviarase en so
bre sen remite e sen indicación 
algunha referente á persoalida
de do autor, ó enderezo da Aso
ciación, en Cornellá (B¡¡rcelo
na), Rúa Federico Soler, núm. 
71. Noutro sobre pecho figurará 
esteriormente o primeiro verso 
do poema e no interior do mes
mo sobre constará o nome e en
derezo do autor, Nº do D.N.!. e 
Teléfono. 

3.2 Os Poemas deberán ser 
enviados por triplicado antes do 
día 10 de Setembro do 1991. 

4º . A Asociación Rosalía de 
Castro nomeará o Xurado entre 
personalidades relevantes da 
creación e da crítica. 

5.º Os premios falláranse nas 
xornadas culturais a celebrar no 
mes Outubro de 1991. Os poe
mas premiados serán editados 
pola Asociación na ,forma e no 
lugar que estime conveniente. 
Unha vez publicados, quedan 
de novo en propiedade e libre 
disposición do autor para inclui
los ·en libros ou escolmas. 

6. º Os premios consAtirán: 
l .º premio: 60.000 pesetas 
2.º premio: 35.000 pesetas 
3.º premio: 25.000 pesetas 
7 .º Os premios serán entrega-

dos na Asociación Cultural Ga
lega "Rosalia de Castro" , unha 
vez realizado o fallo por parte 
do Xurado. 

8.º O feíto de concursar, su
pon aceptar a~ resolucións ·do 
xurado, asi como as bases c:\o 
concurso. 

9.2 A Asociación C.G. "Ro
salía de Castro" reservase o de
reito de publicar calquer dos 
traballos presentados o concur
so, na forma ou medio que esti
me oportuno. 

10.º Non se devolveran os 
orixinais. • 

.-----, .. bidade de colaborar a todas 
aquelas persoas ou colectivos 

1 VENDO CAMISA A 1 interesados na problemática e 

PREZ O defensa do mécfio natural e das 

1 DE RISA 1 povoacións indíxenas da Áma-
zonia. Aptdo. 641. Santiago. 

1 Para con:iprar, vender, 1 cambiar ___ , diríxete a: Véndese Ford Orion novo, re-

1 1 visado, 3 anos e médio. (M-

ANÚNCIOS DE BALDE 
. 4593-HZ), branco. Información 

1 TEl-F. (986) 43 38 86 1 
(986) 23 76 72. Chamar de 
14,30 a 15.?0. 

L ___ ...;._.J 
A Asociación Galega da Muller 
ten desde comezos <leste ano un 

(branco e preto) para enviar a servício gratu_ito de asesoria 
fotógrafos do Hospital Miguel xurídica para muller~s no seu 
Enríquez de La Habana (Cuba). local de Santiago (Rua do Vi-
Interesados dlrixirse a Delmi llar, 23-2º) para atender consul-
Álvarez no telf. (986) 29 36.25 tanformación sobre agresións, 
de14a17h. maos tratos, separacións, tutela 

de fillos. Atendido pola avoga-
A Comisión Galega Pro-Ama- da Isabel Castillo. Aberto os 
zonia é unha asociación criada Xoves (agás festivos) de 19 a 
por diversos grupos ecoloxistas 21 h. O teléfono da AGM é 
que oferece información e posi- (98 l) 58 81 o l 

UNTA 
DE GALICIA qJ¡> . u .CONSELLERIA DE CUb-TURA E XUVENTUDE 

..a 

;!!> 

l' .. 



~ ANO XIV• 9 DE MAIO • 1991 

IDEAs 

Eduardo Duhalde 
_As ditaduras son boas para endebedar 
~ as democrácias para pagar 
XAN CARBA~LA 

E duardo Duhalde é un avogado e po
lítico arxentino que ven de visitar o 
naso país convidado pola CIG para 

dar unhas conferéncias sobre a situación 
dos direitos humanos e o panorama social. 
e sindical do seu país. Duhalde, pertenceu 
até hai pouco á coalición Izquierda Unida 
e dirixiu até o seu peche o rotativo "Sur". 
Estuda na actualidade a preséncia galega 
no movimento social arxentino. 

Vostede ten estudado o protagonismo 
dos emigrantes galegos no movimento 
político e sindical arxentino. 

Coido que non está escrita esa história. 
Tanto no que respeita á loita 
pola independéncia como ás 
loitas sociais. Hai que ter en 
canta que a emigración galega 
chegou a un imenso país des
povoad o e ~n proceso de 
construción. Sen perder a sua 
condición de galegas non foron 
alleos tl2, loitas sociais e políti
cas e moitos tiveron papeis 
moi importantes e iso non for
mou parte do que se historiou 
desa emigración, sobretodo os 
loitadores sindicais. O caso 
máis coñecido é o das folgas 
da Patagónia dos anos 20 (a 
que se canta na película La 
Patagónia Rebelde) que foron 
conducidas por Xosé Soto, o 
galega Soto como ·se lle cha
maba na Arxentina. En toda a 
vertente anarco-sindicalista ar
xenti na houbo· moitas figuras 
galegas. Ainda hai unha débe
da por recuperar ese protago
nismo e poñelo no seu lugar. 

Vostede está traballando ne
sa investigación? 

Esto1J comezando e coido que · 
non vai haber sorpresas, pero 
hai que recuperar o papel pro
tagónico de todas esas figuras. 
Fálase sempre da emigración 
de fins do XIX e primeiros do 
XX, ainda que xa desde antes 
da lndependéncia foi numero
sa. En 1806-7, en que a Arxen
tina -o Virreinato do Rio da Plata- e o por
to de Buenos Aires sofriron duas inva
sións inglesas, no seu rexeitamento xo
gou un papel fundamental o tércio galega 
que se contormou, segundo a ordenanza 
do Virrei, "por ser a márs numerosa das 
nacións de España neste virreinato". 

A realidade actual informa dunha CGT 
arxentina esgazada en duas ponlas e 
con preponderáncia das burocrácias 
sindicais. 

Ese é un ponto de partida para comezar a 
entender a situación: as direccións buro
Úáticas están moi alonxadas das suas 
bases. Nun pr0ceso longo de negación da 
democrácia sindical, de conformación 
dunha elite de poder sindical, que os le
vou á situaciór1 actual alonxada dos inte
reses de clase. Pero como sempre póden
se distinguir matices. A división da CGT · 
respondeu á própria situación do movi
mento x,usticialista á que pertencen a 
maioria dos burócratas sindicais. Dunha 
banda está a CGT-Azopardo (nome .da 
rua onde está a sua sede) e cuxo secretá- · 
rio é Saul Ubaldini e a outra é a CGT-San
martin; con dirixentes máis dóciles á políti
ca imposta por Menem, de axuste e de re-

conversión do modelo capitalista, e a ou
tra na liña máis tradicional do peronismo e 
con máis prédica na base peronista. 

Tanto a menemista como a. de Ubaldini .ti
veron unha atitude vacilante e de .refrenar 
os procesos de loita do movimento obrei
ro. O último foi o dos ferroviários, que du
rou 45 dias, e que se deu á marxe do sin
dicato ferroviário-da CGT. Agora Ubaldini 
está decidido a lanzarse á política nunha 
posición opositora a Menem pero eu .con
sidero que está dentro das marxes- do pro
xecto e só se reclama que se dé unha 
maior participación aos dirixentes ·sindi
cais no proceso político e unha mellar re
cuperación do salário sen cuestionar a 
brutal explotación á que é sometida hoxe 
a clase obreira arxentina. 

No proceso de privatizacións destes 
dous últimos anos parecen primar os 
inte.reses e~ropeus sobre os norteame
ricanos. 

.· Até agora si, sobretodo na privatización 
das empresas do estado. Os adxudicatá
rios fundamentais son españois e italianos. 

Cal é situación actual da esquerda ar
xentina? 

A esquerda arxentina, sofriu as conse
cuéncias da crise da ésquerda mundial, e 
mesmo os que fornas máis críticos co cha
mado socialismo reál tamén padecemos o 
resultado do proceso, que nalguns paises 
non é correción do modelo socialista se
nón camiño a un modelo de libre empresa, 
o que é léxico que suceda a patir da expe
riéncia do socialismo autoritário de estado. 

Ademais desa situación a esquerda ar
xentina ten a sua própria história. Por un 
lado o ,extermínio a que foi sométida nos 
anos 70 coa ditadura militar e o terrorismo 
de estado e tamén o fracaso dos modelos 
guerrilleros qe se deu a esquerda en Lati
noamérica. Houbo unha gran dispersión 
dos supervivintes desas experiéncias e 

quedaron con máis forza duas . estruturas 
que nunca poideron· superar a sua marxi
nalidade frente ao conxunto da sociedade: 
o Partido Comunista Argentino (PCA) e o 
Movimiento al Socialismo (MAS) de ca
rácter trostkis.ta. Ambas formaron a Iz
quierda Unida, que é unha difícil amalga
ma, e que lamentabelmente creo que non 
expresan unha alternativa. Eu fun dirixen
te da IU até hai moi pouco e acabamos de 
sair dela porque entendemos que non 
conseguimos romper o molde dunha es
querda sectária. 

Despois hai unha dispersión enorme de or
ganizacións que non conseguen topar un 
modelo que lles permita saber a onde ir. 

· Cun país con .bolsas de probeza que 
acadan millóns de persoas, e 
cunha extensa e rica história 
de loita política, como, ape
sar. da represión, non·é capaz 
de xerar un movimento· máis 
representativo? 

Efectivamente hai un só depu
.tado e un só membro da Muni
cipalidade de Buenos Aires. É 
a demostración de que é un 
discurso alonxado do social e 
sen inserción nas masas, que 
non consegue ser intérprete 
desde o seu consignismo ritua
lista das necesidades da povo
ación. 

É un problema que non só ten 
Arxentina. En toda América es
tá reaparecendo unha esquer
da que non é a tradicional se
nón novas estruturas políticas 
con novas alianzas, como su
cede en México ou en Brasil co 
PT. 

E a presión militar, pode ser 
desactivada? 

Coido que si en canto á inte
rrupción do proceso institucio
nal ou de protagonismo desme
dido, pero vai seguir sendo un 
factor de poder na Arxentina. 
Desde a clase dominante non 
se ve aos estamentos militares 
como unha alternativa para di-
1 ucidar as süas contradicións. 

Tampouco a situación da loita de masas 
precisa para eles un modelo represivo. 
Ademais as ditaduras son boas para en
debedar pero as democrácias son mella
res para pagar as débedas que aquelas 
contraen. 

Nos últimos tempos pasou a primeiro 
plan~ a ligazón de estamentos guver
namentais arxentinos co lavado de nar
codólares .. 

O máis preocupante na Arxentina non é o 
mercado de consumo interno da droga, 
que o hai, como que despois dos golpes 
aos cárteis de Medellin e Bogotá, servise 
parq. que se utilice a vía arxentina para o 
envio de droga a Europa e que se usé o 
mercado financeiro arxentino cmo un bon 
ponto para o lavado de cartas. Nunha 
economía dolarizada como a arxentina é 
fácil que iso suceda. Os economistas ar
xentinos sinalaban que aparecían no mer
cado financeiro 2 ou 3.000 millóns de dó
lares que non podían imputarse ás variá
beis da economía .interna, e iso distorsio
nou o funcionamento dos mercado finan
ceiros arxentinos. Hai tamén ligazóns co 
poder político porque senón non podia 
producirse esa invasión de cartos. + 

TRES EN RAIA 

O MUTIS DE 
TACHOLAS . 

G. LUCA DE TENA 

T acholas foi un actor que nunca 
viveu, saido dun país que non 
estaba no mapa, actor de pelí

culas que nunca se rodaron, protago
nista de obras de teatro que non se 
deran representado. lsto é o que as 
institucións galegas demostraron crer 
de Fernando Iglesias Tacho/as, con 
tanta insisténcia que chega a meternos 
no corazón a dúbida de se o xenial ac
tor chegaria a sentir a perplexidade de 
ter actuado sen público. Pero é tan 
abrumador e dispar o número de opi
nións que coinciden en calificar a este 
cómico galega de actor irrepetíbel, tan 
"densa e favorábel a fronda crítica que 
envolve todas e cada unha das suas 
actuacións, que non parece de razón 
representalo agora como unha perso
nalidade sumida na amnésia e na inse
guridade. Obviamente foron outras as 
críticas que borraron sempre o nome 
de Fernando Iglesias de calquera lista 
de .profetas na sua terra, de galegas 
ilustres ou de medallas de traballado
res polo país. 

Aplicando o princípio de que a amnis
tía xeral debiase entender exclusiva
mente como unha fogueira expiadora 
do pasado dos franquistas, a ficha poli
cial de Fernando Iglesias só podia de
saparecer con el. Dos sesenta e un 
anos que viveu no exílio, entregou o 
mellar da sua carreira de actor a pór 
en pé o teatro galega no exílio, pero 
sobre todo a evitar que o franquismo 
se entronizase na emigración e con el 
a Hispanidade. Capaz de conmover un 
gran teatro coa sua voz , rodeaba de 
discreción extrema á sua vida privada, 
o seu exílio interminábel e austerísimo. 
Era o seu luxo, o priviléxio derradeiro 
dunha biografía de santo lai'co, deitada 
ao pé da dignidade e da construcción 
da pátria comun. 

Quédanos por fin o egoísmo de preferir 
este mutis ás festas e agasallos dunha 
tropa institucional que non estaba á 
sua altura. + 

VoLVER Ao REGO 

· Q ue non se tire o pego a 611 Co
mandáncia da Garda Civil da 
Coruña e o Governador da pro

víncia, Ramón Berra, póndose na foto 
como incautadores de 1320 quilogra
mos de cocaína. 


